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zoniet...
Onlangs moesten-op een kommissiever-
gadering de zandvoortse gemeentebe-
stuurders tot hun leedwezen vaststellen
dat de komst van de kabeltelevisie naar
de kustplaats stagnatie ondervindt. Zij
hebben aan dit oponthoud overigens
part noch deel. De gemeente Haarlem
-het technies knooppunt van de door
slangen aangevoerde visuele geneugten-
leeft in onmin met de zendgemachtigde
en daardoor kan het kijkgenot niet door
de slierten naar de badplaats vloeien.
De naar ka bel-tv hunkerende ingezete-
nen zullen dus nog wat geduld moeten
oefenen alvorens het beeldvenster te
kunnen afstemmen op meerdere kana-
len. Het is echter uitstel van eksekutie.
Een kwestie yan tijd. Dan slaan ook
hier de tentakels toe die de kijkbuis in
de zandvoortse huiskamers zullen ver-
binden met de partners in de EEG,
EMS en NAVO niet te vergeten.
In dit kanaalloze tijdsgewricht en be-
perkte keuze tussen Hil. 1 en Hil. II
}nu er nog tijd voor is- vestigen wij
uw aandacht op een paar bijverschijn-
selen van het in aantocht zijnde kijk-
plezier. De tijding komt uit de Ver.
Staten, waar men enige ervaring heeft
met ka bel-tv een aanverwante nuttige
en verstrooiing brengende apparatuur
welke langs elektroniese weg wordt
gevoed. Totnogtoe leefden de meeste
geleerden in de maagdelijke veronder-
stelling dat de straling van tv-zenders,
7tc. etc. te zwak was om schadelijk te
kunnen zijn. Maar sinds enige tijd
wordt deze luchthartige opvatting be-
laagd door alarmerende berichten uit
de samenleving. De basis meldt het vol-
gende :
Mensen die vlak bij een radiozender
wonen horen soms muziek uit hun
broodrooster komen. Buren van een
zendamateur horen zijn stem on-
verwacht op hun kassetterekorder.
De nieuwe elektronen-mikroskoop
van het Technologies Instituut
van Illinois werkte niet omdat de na-
burige televisiezender stoorde. Mobi-
lofoons stellen de elektroniese rem-
men van vrachtwagens in werkïng.

Laten de eerst gememoreerde signalen
-muziek uit je broodrooster is best
leuk- nog onschuldig zijn, met die elek-
troniese remmen begint het uit de hand
te lopen. Wordt de gevarengrens dicht
genaderd. Maar die grens wordt over-
schreden bij de mededeling van een
ziekenhuis in de staat New York dat
de straling groeiproblemen en bloed-
ziekten veroorzaakt.
Zoiets dreigt hier op dit moment niet,
want we hebben nog een hele achter-

stand in te lopen voor we, net als in de
VS, bedekt zullen zijn met een deken
van elektroniese stralen. Toch is het
zaak er diep en grondig over na te den-
ken. De hersencellen op af te stemmen
en de fantasie op te richten in het nieu-
we jaar. Als we er in slagen de neven-
effekten te beperken tot een muzikaal
onthaal door het broodrooster en de
stem van de buurman op de kassette,
wacht ons menig aangenaam uur.
Maar zoniet....

de hersencellen op afstemmen

rolplankiers startten
in binnenbad
Dat Duinpan-direkteur Mollerus en
zijn medewerkers niet voor één gat
zijn te vangen bleek weer eens op
Nieuwjaarsdag.

Iedereen verwachtte dat de geplande
opening van de Skateboard-banen op
de buitenakkommodatie van het zwem-
bad in verband met de weersomstandig-
heden niet zou doorgaan, maar het te-
lefoontje dat we daags tevoren kregen
behelsde niet een annulering maar al-

mevr. Kraan - Meeth

' leen de mededeling dat een en ander
zich nu binnen zou afspelen. Heel een-
voudig ! Hoewel het achteraf niet zo
eenvoudig was, want bij het naar bin-
nen brengen van de elementen bleek
dat deze niet door de deur konden,
zodat er gedemonteerd en weer jn el-
kaar gezet moest worden. Maar goed,
precies op het vastgestelde uur was de
koffie bruin, sprak Jhr. Mollerus een
woord van welkom tot de aanwezigen
en gaf Alex Engel en The Coala Fly-
ing School uit Koog aan de Zaan een
uitleg bij de verrichtingen van het de-
monstratie-team, bestaande uit Mark

van de Berg, Laura Engel, Bert Rinkel,
Tek Djie, Paul Jansen en Riek Pimen-
tel. Alle zes zijn opgeleid door genoem-
de heer Engel, die behalve fabrikant en
importeur van skateboards ook trainer
is. Verbazingwekkend waren de pres-
taties van het zestal en ongetwijfeld
zullen ze hier navolgers krijgen want
tal van ouders kwamen bij Elise Engel,
die in de hal van het zwembad een uit-
gebreide kollektie skateboards en de
vereiste beveiligingen had uitgestald,
informeren naar de kosten van een
komplete uitrusting voor beginners.
Tot welke prestatie skateboarders
kunnen komen wanneer ze zich nog
verder in deze sport bekwamen was te
zien op een in Californië opgenomen
film, waarbij een pirouette met 13
draaien en het nemen van een pijp
van 41/2 meter kennelijk de gewoons-
te zaak van de wereld is. Best mogelijk
dat het bij ons ook nog eens zo ver
komt. In ieder geval kan Zandvoort
zich er op beroemen dat daar de Eers-
te Nederlandse Skateboard-Vereniging
is opgericht. En de belangstelling van
zowel gemeente- als politiefunktiona-
rissen op deze middag, die dankzij de

.gastvrijheid van 'De Duinpan' uitliep
op een plezierige Nieuwjaarsbijeen-

komst, is toch ook niet zonder beteke-
nis voor de toekomst van de zandvoort-
se Skateboard-sport.

waterstanden
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02.11
02.57
03.33
04.08
04.44
05.16
05.47
06.18
07.29
07.35
08.24
09.13
10.24
11.38
00.19
01.24
02.17
03.18
03.54
04.42
05.29

10.14
11.09
11.37
12.11
12.57
13.20
13.59
14.21
15.32
15.55
16.27
17.16
18.27
19.41
08.22
09.27
10.20
11.21
11.57
12.46
13.32

14.17
15.08
15.49
16.20
16.51
17.22
18.03
18.34
19.15
19.56
20.47
21.48
23.09

12.47
13.47
14.39
15.31
16.12
17.00
17.49

22.20
23.11
23.52
00.23
01.01
01.28
02.07
02.42
03.40
04.04
05.00
05.51
07.12
19.55
21.00
22.01
22.42
23.34
00.16
01.03
01.52
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• Het onverwacht strenge winterweer
heeft ook Zandvoort niet ongemoeid
gelaten, al waren de gevolgen van min-
der ernstige aard dan op veel plaatsen
elders in het land. Ook hier onderge-
sneeuwde en gladde straten en stagna-
ties in het openbaar vervoer, maar de
gemeente is geen ogenblik van de bui-
tenwereld afgesloten geweest. Het viel
tot dusver allemaal nogal mee, behal-
ve voor de bewoners van de Van Galen-
straat waar in diverse huizen de water-
leiding het begaf. De brandweer ver-
leende de bewoners assistentie bij de
bestrijding van de wateroverlast ten-
gevolge van de gesprongen leidingen.

• Een roofoverval op twee personeels-
leden van de Dagmarkt aan het Stations-
plein leverden de tot op heden onbe-
kend gebleven daders zaterdagmiddag
een bedrag van f. 12.000,- op. De
overval vond plaats toen beide winkel-
bedienden de dagopbrengst van het
bedrijf wilden deponeren in een nacht-
kluis van een bank aan de Passage. Op
het moment dat zij de kluis wilden
openen werden zij aangesproken door
twee ongewapende mannen in trainings-
pak die hen de geldkassette afhandig
maakten. De employe's sloegen direkt
alarm, waarna de politie een uitgebrei-
de zoekaktie begon in de direkte om-
geving van de overval. De speurtocht
leverde echter niets op. Het onderzoek
wordt voortgezet. De politie beschikt
daarbij over niet veel meer dan een
uiterst vaag signalement van de over-
vallers van wie de leeftijd op plm. 30
jaar wordt geschat.

• Bij een verkeersongeval op het Raad-
huisplein raakte een 49-jarige vakantie-
ganger uit Australië aan zijn hoofd ge-
wond. Toen de man het plein overstak
kon een tegemoet komende auto hem
niet meer ontwijken. Het slachtoffer
moest zich in een ziekenhuis onder
mediese behandeling stellen.

• Na de individuele nieuwjaarswen-
sen-aan het begin van deze week volgen
die in groepsverband. Morgen, zater-
dag, staan er drie op het programma.
Morgenavond organiseert sociëteit
Duysterghast een nieuwjaarsreceptie

in het onderkomen aan het Gasthuis-
plein. Een ontvangst die gepaard gaat
met de traditionele uitreiking van de
tafel van verdienste. In de morgenu-
ren belegt het bestuur van de Zand-

.voortse Reddingsbrigade een samen-
komst in de strandpost Piet Oud en
in de middag recipieert de reservepo-
litie in het posthuis op het circuitter-
rein.

• In de Linnaeusstraat kwamen een 16-
jarige bromfietser en een tien jaar ou-
dere bromfietsbestuurder,.beiden in
Zandvoort woonachtig, met elkaar in
botsing. Zij werden naar een zieken-
huis overgebracht voor doktershulp.

0 Een vechtpartij in een dorpskafee
tussen een aantal jongeren werd later
buiten de tapperij voortgezet. Een 18-
jarige knaap uit Haarlem, die bij het
eerste handgemeen aan zijn linkeroog
gewond raakte, kreeg in de Hobbema-
straat een klap met een honkbalknup-
pel. Van de geen die de klap toebracht
ontbreekt ieder spoor.

burgerlijke stand

28 december - 2 januari 1979

gehuwd : Ernst Kok en Roelofje
Klaasje Soepboer.

overleden : Jan Philip Stol, oud 71
jaar.

stop

kernwapen

De laatste jaren waren de temperaturen niet of nauwelijks beneden het
vriespunt bij de traditionele noordzeeduik door leden van de haarlemse
zwemklup DWR op nieuwjaarsdag, maar afgelopen maandag l januari
1979 was het raak. Sneeuw en ijs aan het strand en zeer tot zeer lage
metingen onder het wateroppervlak. Ze aarzelden evenwel geen moment,
de dertien naar Zandvoort gekomen zwemmers(sters) van DWR en renden
in een uitgelaten stemming vanaf de rotonde de golven in. De reakties on-
derde toeschouwers bewogen zich tussen bewondering en een meewarig
hoofdschudden.



groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

Hoewel het er naar
uit ziet dat het de
winter dit jaar me-
nens is haalt hij het
toch (nog) niet bij die
van 1946/47, toen
zelfs de zee bevroren
was. Dit unieke ver-
schijnsel trok inder-
tijd duizenden bezoe-
koers naar het strand.

Heden overleed geheel onverwacht, mijn inniggeliefde man, onze lieve
zorgzame vader en opa

JACOB PAAP
echtgenote van Johanna Koning

op de leeftijd van bijna 73 jaar.

J. Paap - Koning
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 2 januari 1979.
Koningstraat 24

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari a.s. om 9 30 uur in
het crematorium te Driehuis-Velsen.

Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon' Post-
straat 7 te Zandvoort. Bezoekuren van 16.00-16.30 uur en van 1900-
19.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvanqka-
mer van de begraafplaats Westerveld.

Vertrek vanaf Koningstraat 24, Zandvoort om 8.50 uur.

medische dienst kerkdiensten

CHAPLIN

5 en 6 januari
bij Film-inn Zandvoort in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. De
voorstellingen beginnen om 21.00 uur.

Van de talloze films die het fascisme
en hun leiders op de hak namen zijn al-
leen Ernst Lubitsch 'To be or not to
be' en Chaplins 'The great dictator'
nog in de roelatie. Kenners schrijven
het overeind blijven van beide persi-
flages op de kriminele regiems toe aan
de cinematograf iese reuzen die er ach-
ter stonden. Lubitsch en Chaplin garan-
deerden immers altijd kwaliteit in hun
lichtvoetig spel met de gekozen on-
derwerpenjjn sujetten. Ernst Lubitsch
was er in ieder geval van overtuigd dat
zijn naam en reputatie voldoende wa-
re.n om van de handlangers van Hitler
c.s. domme augusten te maken, waar-
mee het publiek zich kon amuseren.
Hij heeft dan ook geen enkele moeite
gedaan zich te verontschuldigen of
van zijn komedie iets anders te ma-
ken dan een sprankelende Lubitsch
film.
Chaplin was er minder zeker van dat

je met de diktator en zijn trawanten
in bruine of zwarte hemden zo maar
de draak kon steken en in malle situ-
atie plaatsen. Hij duchtte kritiek. Niet
van de zijde van de nazi's, maar van
hun slachtoffers. In zijn autobiogra-
fie schrijft Chaplin, dat hij de film
nooit zou hebben gemaakt wanneer
hij op de hoogte was geweest van de
gruweldaden van de tirannen. Hij
heeft echter geen pogingen gedaan
The great dictator uit de bioskopen te
halen. Zo konsekwent was de meester
nu ook weer niet. Om zich in te dek-
ken tegen mogelijke bezwaren liet hij
zijn Adolf-persiflage vergezeld gaan
van enkele vermanende woorden aan
het adres van de mensheid. Juist in
die momenten -de ogenblikken van
bezinning- is Chaplin het minst over-
tuigend. Ja, bijna onverteerbaar. In
zijn grappen is hij het weer helemaal.
De geniale clown die van een in alle
opzichten makaber heerschap een
burgermannetje met een snorretje
maakt. En wat dat betreft heeft de his-
torie Chaplin in het gelijk gesteld. De
gelaarsde slachter hield van pantoffels
bij de haard.

esncluGorrse
feaeranr

nieuws
kort & klein

• Bijna honderd pakjes sigaretten, de
opbrengst van een telefoonpot ( f. 11,-)
en de inhoud van een biljartklok (f.0,75)
die van de muur werd gerukt, was de
buit van een inbraak in een kantine
van een voetbalvereniging. Van de da-
der(s) geen spoor.

• Oe politie had meer sukses bij het
achterhalen van de identiteit van een
winkeldief, die een kassa had meege-
nomen uit een bedrijf aan de Prinsen-
hofstraat. Het bleek een 27-jarige in-
woner die de (lege) kassa in zijn huis
had verborgen.

• Twee jongens van 13 en 14 jaar be-
zorgden hun familie de schrik van hun
leven door in de slaapkamer van de
ouderlijke woning aan de Van Lennep-
weg met vuurwerk te eksperimente-
ren. De vloerbedekking vatte vlam
en de brandweer moest er aan te pas
komen om het vuur te doven. Persoon-
lijke ongevallen deden zich gelukkig
niet voor.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 6 en zondag 7 januari a.s.:
Zuster J.M. Hijnen, Jozef Israëlplein,
tel. 023-283769.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

HERVORMDE KERK
zondag 7 januari a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, (crèche

aanwezig).
Geen jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. H.W. Wierda sr. van Zaan-

dam.
19.00 uur : Ds. B. van Oeveren van Rijns-

burg.

PROTESTANTENBOND
zondag 7 januari a.s.:
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen

leden. Na afloop uitwisse-
ling nieuwjaarswensen.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 januari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering'mer orgel

en samenzang,
zondag 7 januari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : euchristieviering mmv St.

Caecilia koor.

Het Kostverlorenpark staat in het streekplan voor Zuid-Kennemerland weliswaar aangegeven als natuur- en re-
kreatiegebied, maar zolang de gemeente Zandvoort deze aanwijzing niet in een bestemmingsplan heeft vastge-
legd blijft het voortbestaan van het park onzeker. Is de kand dat het terrein wordt aangetast nog steeds aanwe-
zig. Reden waarom de kort geleden in het leven geroepen Stichting Behoud Kostverloreppark een bezwaar-
,schrift heeft ingediend tegen het ontwerp streekplan Amsterdam-Noordzeekanaal gebied, waarin de mogelijk-
heid van door trekking van de Herman Heijermansweg door het Kostverlorenpark wordt opengelaten.
Voor hun stellingname tegen de op de plankaart geprojekteerde weg verwijzen de zandvoortse natuur- en mil-

jeubeschermers naar het vorig jaar gepubliceerde groenboek over de rijke en ga varieerde fauna en flora van het
park. Daarin wordt aan de hand van op wetenschappelijke basis verzamelde gegeven aangetoond dat een weg
door Het Kostverloren de ondergang van het natuurgebied betekent.



KERST V LUCHT '78 BRACHT

weinig vliegers
van de grond

Op 27 december j.l. vond op het strand
bij de Rotonde een vliegerwedstrijd
plaats, georganiseerd door Fly Away en
vvv-Zandvoort. Deze z.g. Kerstvlucht
'78, die moest dienen 'tot herstel van
de oude vlieger-traditie der vliegende
Hollanders anno 1778'verliep niet
helemaal zoals de organisatoren het
zich hadden voorgesteld. Er waren
maar acht vliegers in de lucht, waarvan
vijf zich officieel hadden aangemeld.

mevr. Kraan - Meeth

De andere drie ontbreken op geen en-
jel Fly Away-evenement, maar hebben
iets tegen het wedstrijd-element. Soit!
De geestelijke vader van Fly Away, Edo
van Tetterode, die 's morgens nog sa-
men met vvv-direkteur Hilbers op het
strand de startplaatsen had uitgezet,
lag op het moment dat de vliegers om
half drie het luchtruim kozen, door
griep geveld in bed. De heer Hoogland,
ook een enthousiaste Fly-Away-er, •
moest eveneens door ziekte verstek
laten gaan. Louis Schuurman, de co-
ming man bij Fly Away, zat in het bui-
tenland en de dames Geertsema en
Roozen, zonder wie een vliegerfestijn
ondenkbaar is, hadden de Zandvoortse
dreven verwisseld voor die van het oos-
ten deslands. Desondanks kwam het
allemaal best voor elkaar, niet in het
minste door de hulp van fotograaf Fred
Hehl, de heer Van Bergen .van 'Stella Ma-

ris' en de in ruime mate aanwezige
vertegenwoordigers van de plaatselijke
pers. Woordvoerder Hilbers zwaaide hen
hiervoor na afloop terecht veel lof toe.
De jury bestond uit de heren Hilbers,
Loogman en Van Lent. Laatstgenoem-
de, sportvlieger en bovendien kind-in-
huis op Schiphol, had behalve voor een
aantal luchtvaartkalenders als prijzen,
ook gezorgd voor de vergunningen die
met het oog op de veiligheid
luchtverkeer bij iedere vliegerwedstrijd
vereist zijn.
Er waren vijf prijzen, bestaande uit T-
shirts en kerstkransen, en dat beteken-
de dat alle deelnemers met een prijs
naar huis gingen. Dat waren : 1. Hans
Geurts uit Bloemendaal met een uit
drie onderdelen bestaande vlieger, een
z.g. trimarrane ; 2. Stephan Cooper,
die deelnam met een ouderwetse Hol-
landse vlieger waar hij kerstmotieven
op had geplakt; 3. R. van Kuyk uit
Amsterdam die voor de staart kerst-
takken had gebruikt; 4. onze plaatsge-
noot Dick Bol met een bijzonder mooie
uit Engeland meegebracht vlieger ; 5.
Jaap Leutscher uit Bloemendaal, die
met een z.g. 'doos' aan de kerstvlucht
1978 deelnam.

Chris Tonbreeker
wenst al zijn

klanten
en zakenrelaties

een
gelukkig

1979

BALLETLESSEN

IN " 'T STEKKIE"
Fahrenheitstraat 7

voor kinderen vanaf 6 jaar.

Aanmelden en inlichtingen bij mevrouw Groene-
stein, Ampèrestraat 2. tel. 8484.

WAARSCHUWING

• Treft U ergens vastgevroren vogels aan blijf
er dan af ! ! ! Bel direct om deskundige hulp
naar het

Kennemer Dierentehuis, tel. 38 88
Vereniging v.h. Welzijn der dieren

tel. 25 82 en 79 06

t Bij waarneming van concentraties hongerende
vogels s.v.p. ook deze nummers bellen.

f Strooi geen voer op de rijweg !

EENNIEUWJAAR
NIEUWE HOOP

NIEUWE WENSEN

EEN WENS BLIJFT DEZELFDE
GELUK

DAAROM WENSEN WIJ IEDEREEN

HETZELFDE GELUK

VOOR 1979

mode
accessoires

kerkstraat 3

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden ledenf
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

Weg lawaai, weg drukte! Zoek rust.
stil'e, gezonde lucht... geniet ervan

't hele jaar... op de f iets!

vogels voederen
In tal van plaatsen startten in het be-
gin van deze week voedselakties voor
de hongerende vogels, waaronder in
onze gemeente die van het Kennemer
Dierentehuis in samenwerking met de
Vereniging voor het Welzijn der Dieren.
Beide instanties doen echter een drin-
gend beroep op partikulieren om bij
de huizen royaal en vooral VERSTAN-
D1G te strooien. Wat verstaat men daar-
onder ?

Vogels zijn gewend hun voedsel op de
grond te zoeken en wijken daar niet
graag van af. Maar wél moet de plaats,
die vooraf sneeuwvrij moet worden ge-
maakt zo gekozen zijn dat de gealar-
meerde vogel snel kan opvliegen naar
een liefst doornachtige struik of heg.
Het verdient 'aanbeveling om voor de
mezen pindasnoeren en vetbollen
(kant en klaar verkrijgbaar) in een
boom of aan de waslijn te hangen.
Maakt men gebruik van een voertafel
dan dient deze bij voorkeur een hoogte
te hebben van 1 meter 75, zodat poe-
zen er niet op kunnen springen of
klimmen. Belangrijk is vethoudend
voedsel, dus pinda's, kaas (plastic
Korstje er af halen ! ), vetkanen, nier-
vet, maar ook speciaal zaad voor bui-
tenvogels en rauwe havermout. Verder
bruinbrood, volkorenbrood en graan-
korrels. Bij vriezend weer vooral geen
vochtig week voedsel geven ! Water
vormt een groot probleem. Alle vogels
hebben daar behoefte aan, maar ook
hierin dient men verstandig te werk te
gaan. De vogels komen namelijk niet
alleen drinken, maar ze willen ook
baden. Dat mag bij vorst beslist niet,
De drinkkom, bij voorkeur een platte
schaal, dient dan overdekt te worden
met een stuk gaas. Ook kunnen er een
paar omgekeerde bloempunten in wor-
den geplaatst zodat baden onmogelijk
wordt. Voedsel dient zoveel mogelijk
op vaste .tijden te worden verstrekt.
Een heel goede tijd is Blak na zonsop-
gang en vlak voor zonsondergang. We
vergaten nog te vermelden dat rotte
appels een lekkernij zijn voor lijsters
en merels. Met bovengenoemd geva-
rieerd voedsel halen we de mezen, vin-
ken, roodbrostjes, mussen, spreeuwen,
merels, lijsters, groenlingen, koperwie-
ken en keamsvogels aardig de strenge

winter door. Nu deze echter in hevig-
heid is toegenomen zijn ook de vo-
gels van het open veld en het water
in de problemen gekomen. In wakken
en op andere ijsvrije plekken zijn er
thans konsentraties van eenden, zwa-
nen, waterhoentjes en meerkoeten.
Ook reigers hebben het moeilijk. Er

moet dus gezorgd worden voor voed-
sel dat bestaat uit dode visjes en in
stukjes gesneden vis of afval daarvan.
De plaatselijke organisaties worden
graag op de hoogte gehouden van
konsentraties om ook daar de nood te
lenigen. Hoewel de betreffende tele-
foonnummers in een elders in dit blad
geplaatste advertentie staan vermeld
geven we ze voor alle zekerheid toch
nog even aan u door : Kennemer Die-
rentehuis tel. 38 88; Vereniging voor
het Welzijn der Dieren tel. 2582 en
7906



GRAFICUS, 33 jaar zoekt
per l februari a.s.

WOONRUIMTE
in Zandvoort.
Tel. 023-319051 tussen
9.30 en 17 30 uur. (zaak)

Te koop BROMMER 'Ves-
pa Bravo'Prijs f. 150,-.
Tel. 72 74.

WEEKAANBIEDING
prachtige ijsbloemen
f. 25,- per raam.
erica, grote krocht.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 104 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisafeth Gasthuis. Bij
geen gen. bellen na 19.00 u.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

't ( kinder) WINKELTJE

11.30-l 8.00 uur
Zondags 13.00-l 8.00 u.

Buureweg 1-3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Hondenkapsalon RENÊE
voor het vakkundig
B Knippen
O Scheren
B Plukken
0 Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507 - 7938 '

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE 1

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NON-STOP PROGRAMMA
van 's ochtends 10 uur tot 's avonds half twaalf

'toegangsprijzen: leeftijd vanaf 16 jaar f 15,-
Ieeftijd7tot 16 jaar t 10,-
kinderen beneden 7 jaar gratis

kaarten verkrijgbaar bij:

Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom - stop de Kern-
wapenwedloop
Walraven van Hallweg 17
Amsterdam-Slotermeer
tel. 020-113342

T
WIÜ tegen
de neutronenbom

culturele manifestatie
13 januari '79 rai-con-
grescentrum a'dam

... é^f^f&
ZONNEHEMELS / ZOIMIMEBANKEN

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden.
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel
en / of zonnebank van Iris.
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be-
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland.
18 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op
alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.
Iris Import-export, Loretitzkade 438, Haarlem.
Tel. 023-245596.

H. W. COSTER B.V.
Makelaar 0.9. lidNBM

lidMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Geef ze lucht
Giro55O55 Leusden ^/~

Astma fbndsl?

Installatie bureau
OROENESHIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. O25O7 8484*
BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. KROON

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort }
Verbindingsweg 38 Bloemendaal

Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 • Tel. 2596 b.fl.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxailexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

VERSTEE6E

18 • Ztnbboott
Ceüloon 02507-4400

bedüil*'***Ti

U.C.

T«J.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v.Petegem&Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

fl„FORTUNA
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie*
QASQEYSERS - QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gas- en waterlnetallataur
H. A. SPIERIEUS
Zandvoort

Prinsesseweg 27
Telefoon 02507—6012

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746 >

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!
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tafel voor ge loogman
Wat de heer Lb'ogman ook bij zijn off i-
ciële afscheid als hoofd van de Hannie
Schaf tschool in het komende voorjaar
te wachten staat kan slechts een flauwe
afspiegeling zijn van de grootse hufdi-
ging die hem zaterdag j.l. ten deel viel.
Ge Loogman, die voor de tiende maal
de mozaiék-tafel had vervaardigd die
het bestuur van de Sociëteit Duyster-
ghast jaarlijks aanbiedt aan een per-
soon of groep die zich bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de
zandvoortse gemeenschap, bleek dit
jaar degene te zijn die daarvoor in
aanmerking kwam.

Maar voor het zover was had, na een
welkomstwoord van Duysterghast-
praeses Verdonkschot, de Karnavals-
prins Sjaakie de Twaalfde, die verge-
zeld was van zijn Raad van Elf, Ge
Loogman onderscheiden als de Grote
Maker van Mozaïeken en hem de bij-

mevr. kraan-meeth

behorende versierselen omgehangen,
waarna hij werd uitgenodigd om sa-
men met zijn vrouw plaats te nemen in
een schoolbank. En toen verklaarde de
voorzitter van Duysterghast aan de ken-
nelijk niets vermoedende Ge Loogman
de aanwezigheid van zoveel prominen-
ten, zoals het bijna voltallige kollege
van burgemeester en wethouders met
echtgenoten, de heer en mevrouw Van
Maris, zijn komplete gezin met aan-
hang, alle leerkrachten van de Hannie
Schaftschool en hoofden van andere
scholen : het aanbieden van de tafel
aan hemzelf. Dit geschiedde, aldus de
heer Verdonkschot, uit erkentelijkheid
voor al hetgeen de heer Loogman ge-
durend zijn twintig zandvoortse jaren
voor onze gemeenschap heeft gedaan.
Niet alleen als pedagoog maar ook als
organisator van tal van evenementen,
vooral op kultureel gebied, waarbij in
het bijzonder zijn enthousiasme en het
jeugdig elan waarmee hij zich van deze
taken kweet opvielen. Ter voorkoming
van misverstand : de tafel die de heer
Loogman werd aangeboden was niet
het door hemzelf vervaardigde eksem-
plaar, maar een kunstuiting van een
medesooslid, de heer Lavertu, iemand
die volgens prins Karnaval 'wat knut-
selt in steen', reden om hem prompt
te onderscheiden met de orde van de
Grijze Marmervretertjes. De heer Loog-
man toonde zich bijzonder ingenomen
met zijn nieuwe aanwinst, een vierkan-
te witte tafel met in het tafelblad in
vergulde letters de namen van het lees-
plankje aangebracht. In zijn dankwoord
aan het bestuur van Duysterghast roer-
de hij zijn spijt over zijn vroegtijdig af-
haken aan. De vrijkomende tijd zal
vooral door hem besteed worden aan
het kulturele leven in Zandvoort.
De heer Aukema, wethouder van on-
derwijs, wilde, vooruitlopende op zijn
speech bij het officiële afscheid, wel
aan ons kwijt dat hij de uitreiking van
de Tafel van Verdienste aan de heer
Loogman een goede zaak vond.'Een
bewijs dat deze ook bij oud-leerlin-
gen een plaats in hun leven blijft inne-
men is wel dat hij bij het huwelijk van
een aantal van hen als getuige fungeer-
de' aldus de wethouder, die tot slot de
heer Loogman kwalificeerde als een
onderwijzer waarvan je op latere leef-
tijd zegt 'dat je hem best gehad zou
willen hebben ! '

Veer

ABONNEMENT

213S

BELLEN

nreuw$
k0rt&k!eirï

• In het kunsthuis aan het Gasthuis-
plein start op dinsdag 23 januari a.s.
een kursus tekenen en schilderen,die
zal worden gegeven door de in Zand-
voort woonachtige tekenleraar Hans
van Pelt. Het doorgaan van de teken-
en schilderlessen hangt af van de be-
langstelling. Wanneer die voldoende
blijkt zullen de kursussen iedere dins-
dagavond van 7.30 uur tot 9.30 uur
worden gehouden op de zolder van
het projekt. De lesgelden zijn op dit
moment nog niet bekend.

RAADSKOMMISSIE WIL GEEN
EKSTRA GELDEN VOOR
BOEKENAANSCHAF O.B.

De raadskommissie van financiën heeft
tijdens de gisteravond in het gemeente-
huis gehouden openbare vergadering
afwijzend gereageerd op een verzoek
van het bestuur van de openbare biblio-
theek, een bedrag van f. 60.000,- be-
schikbaar te stellen voor de aanschaf
van 3000 boeken.

Het bestuur wil het huidige boekenbe-
stand van ongeveer 29000 eksemplaren
brengen op 32000 banden met het oog
op de toerïstiese funktie van de biblio-
theek gedurende het zomerseizoen.
Met de uitbreiding wordt de voor een
gemeente als Zandvoort vastgestelde
norm van het boekenbezit bereikt,
maar de gemeenteraad had het thans
gevraagde bedrag reeds gevoteerd
voor de aankoop van plm. 3000 gram-
mofoonplaten t.b.v. de binnenkort in
de o.b. in te richten fonotheek. De
f. 60.000,- voor de aanschaf van 3000
boeken betekende dus een ekstra uit-

gave voor de gemeente.
De kommissieleden waren unaniem
van oordeel dat de aanvraag onvoldoen-
de was gemotiveerd om een positief
advies aan b en w te kunnen uitbrengen.
De leden lieten zich ook niet overtui-
gen door o.b.-voorzitter Jan Wijnbeek,
die door wethouder Aukema in de ge-
legenheid werd gesteld de aanvraag na-
der toe te lichten. De kommissie wil de
kwestie opnieuw bespreken bij de be-
handeling van de gemeentebegroting
voor 1980, in de herfst van dit jaar.
Kommentaar van een zichtbaar teleur-
gestelde voorzitter Wijnbeek: 'wij moe-
ten als bestuur een nieuwe brief aan de
gemeente schrijven om ons verzoek te
verduidelijken. De bibliotheek heeft
die boeken nodig'.

Dankzij de inspanning van de kompu-
ter kon al op 2 januari j.l. worden be-
rekend dat de gemeentelijke inkomsten
over 1978 een overschot te zien geven
van 6 a 7 ton. Vermakelijkheidsbelas-
ting en onroerend goedbelasting zorg-
den voor dit batig saldo op de reke-
ning.
Een meevaller waarop in de komende
jaren niet meer behoeft te worden ge-
rekend, deelde wethouder Aukema mee,
maar dit overschot is in ieder geval
mooi meegenomen om de reserves van
de gemeente te versterken. De kom-
missie adviseerde het leeuwendeel van
het bedrag -f. 500.000, toe te voe-
gen aan de saldi-reserve, welke thans
f. 1.500.000,-bedraagt. De saldi-reser-
ve wordt gebruikt om een eventueel
gat in de gemeentebegroting te dichten.
De rest wil men storten in de algemene
reserve, waaruit kan worden geput voor
onvoorziene uitgaven.

waterstanden
jan.

11
12
13
14

H.W.

02.11
02.57
03.33
04.08

L.W.

10.14
11.09
11.37
12.11

H.W.

14.17
15.08
15.49
16.20

L.W.

22.20
23.11
23.52
00.23

15 04.44 12.57 16.51 01.01
foto Jacob Koning

vrouwen teleurgesteld
door reaktie burgemeester
Uit de eerste reakties van de bezoek-
sters van het vrouwenkafee blijkt dat
zij weinig ingenomen zijn met het ant-
woord van burgemeester Machielsen
op het verzoek van een hunner om op
korte termijn één of meer vrouwelijke
agenten in het politiekorps op te ne-
men. De brief van de heer Machielsen
werd gepubliceerd in het nummer van
de koerant van 29 december j.l.

De eerste burger houdt volgens hen
geen of onvoldoende rekening met 'de
muur van onbegrip waarop een vrouw
stuit', wanneer zij bij mannelijke korps-
leden aangifte wil doen van een aanran-
ding. Deze situatie en instelling zou
veel vrouwen er op dit moment nog
van weerhouden zich bij een zedende-
likt tot de politie te wenden. Om hier-
in verandering en vooral verbetering
te brengen willen de bezoeksters van
het vrouwenkafee de aanstelling van
een vrouwelijke politieambtenaar, spe-
ciaal belast met dit soort aangelegen-
heden, bevorderen. In de benoeming
zien zij tevens een mogelijkheid tot
mentaliteitsverandering en een beter
begrip bij de zandvoortse politie, waar
een funktionaris zich enige tijd gele-
den op voorlichtingsbijeenkomsten

nogal negatief zou hebben uitgelaten
over'de aanwezigheid van vrouwen in
het korps. Deze als denigrerend en
diskriminerend ervaren uitlatingen
werden onlangs in de gemeenteraad
ter sprake gebracht. Voor de verte-
genwoordigster van de rooie vrouwen
in de volksvertegenwoordiging was dit
toen aanleiding om aan te dringen op
de benoeming van een vrouw bij de
politie.
Met de gelijke kansen voor man en
vrouw bij de aanstelling van politie-
personeel,heeft burgemeester Machiel-
sen geen enkele moeite. In zijn brief
aan een van de bezoeksters van het
vrouwenkafee schrijft hij, dat bij een
benoeming uitsluitend wordt gelet op
de kapaciteiten van de S9llicitant. Hij
is niet van plan aan vrouwen de voor-
keur te geven, omdat het vrouwen
zijn, zoals de bezoeksters van het
vrouwenkafee wensen. Ook niet als
het gaat 'om een drempel weg te ne-
men of een muur van onbegrip te door-
breken'. Daar gelooft de heer Machiel-
sen kennelijk niet in.
Hoewel de vrouwen teleurgesteld zijn
door de reaktie van de burgemeester
zijn zij niet van plan het hoofd in de
schoot te leggen. Zij wensen de dis-

kussie voort te zetten. Daarover zul-
len zij zich nader gaan beraden.
Overigens heeft de kwestie ook nog
een politieke kant.
In het regeerakkoord tussen pvda, cda,
inspraak nu en d'66, welke aan de vor-
ming van een nieuw kollege van b en
w vooraf ging, spraken de partners af
dat bij de benoeming van politiefunk-

tionarissen aan vrouwen de voorkeur
zou worden gegeven.
De heer Machielsen heeft zijn stelling
al betrokken. Toen hij vorig jaar op
dit punt met het kollegeprograrn werd
gekonfronteerd verklaarde hij : niet
de raad maar de gemeentewet is mijn
baas.'

'die pet past ons ook .. .'
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Heden is van ons heengegaan onze lieve tante en schoonzuster

SIENTJE (TIES) VISSER - PAAP
in de ouderdom van 75 jaar.

Uit aller naam :

Bep Rekkers-van der Sloot

Zandvoort, 5 januari 1979.
Zeestraat 63

Corr.-adres:
Chopinplein 111, 3122 VM Schiedam.

De begrafenis heeft heden plaatsgehad.

Voor het eerst sinds vele jaren hebben de zandvoortse schaatsliefhebbers weer de ijzers onder de schoenen
kunnen binden om rondjes te rijden over het centimeters dik bevroren wateroppervlak van de vijver aan de
Vondellaan. Er werd, zoals bovenstaande foto van Jacob Koning laat zien, druk gebruik van gemaakt. In-
middels is de dooi ingetreden en kan de ijspret weer in de historie worden bijgeschreven. Maar de schaatsen
behoeven misschien nog niet definitief te worden opgeborgen. Volgens de weerprofeten is er een nieuwe
vorstperiode in aantocht.

tno-th delft adviseert
gebruik van knaldempers

Geef ze lucht
Giro SS O 55 Leusden ^̂

Astma Rmds??

Volgens de geluidstechniese physische
dienst TNO-TH Delft kan de geluids-
overlast van het circuit het best wor-
den bestreden door de wedstrijdwa-
gens van knaldempers te voorzien.

Dit is gebleken uit geluidsmetingen die
vorig jaar op de racebaan werden ver-
richt bij auto's die wel en niet met een
knaldemper waren uitgerust. Vastge-
steld werd dat bij het gebruik van de
dempers een niet onaanzienlijke re-
du ktie op het motorgebrul kan wor-
den verkregen.
De geluidsproeven door medewerkers
van TNO-TH Delft vonden plaats in
opdracht van het ministerie voor
volksgezondheid en miljeuhygiëne,
welke zich via een inter-departementa-
le kommissie al enige tijd met het pro-
bleem van de lawaaihinder door het
circuit bezighoudt. Van de zijde van
het Anti-circuit-komité, dat in ge-
noemde kommissie is vertegenwoor-
digd, is verscheidene malen aangedron-
gen op het aanbrengen van geluiddem-
pers op de sport- en racewagens tij-
dens trainings- en wedstrijddagen.
TNO-TH Delft bepleit ook de plaatsing
van geluidschermen op punten waar
het meeste lawaai wordt geproduceerd.

Van ekstra geluidsisolatie van wonin-
gen in de nabijheid van het circuit,
wordt eveneens een nuttig effekt ver-
wacht.

niet worden gesproken van een serieu-
ze een effektieve aanpak van het pro-
bleem. Hoe goed wellicht ook bedoeld.
Het nut van het plaatsen van geluid-
schermen of ekstra isolatie van de wo-
ningen in de nabijheid van het circuit,
moet ernstig worden betwijfeld. Derge-

' lijke maatregelen roepen het jongetje
in herinnering dat tijdens een zware
storm zijn vinger in de dijk stak ten-
einde een breuk in de waterkering te
voorkomen. Een manier van dijkbe-
waking die men sinds lang heeft los-
gelaten. Maar de legende dat het werkt
leeft nog steeds voort. Zelfs bij TNO-
TH Delft blijkbaar.

Waar het nu op aankomt is de praktijk.
De uitvoering van het knaldemperad-
vies van de TNO-TH mensen. De eks-
ploitant van de racebaan heeft al toege-
zegd, dat een aantal auto 's van een
knaldemper zal worden voorzien. Maar
wanneer die niet op ruime schaal wor-
den toegepast, d. w.z. zonder uitzonde-
ring voorgeschreven voor alle katego-
rieën sport- en racewagens, is de bestrij-
ding van het lawaai bij de bron niet
veel meer dan een loos gebaar. Kan

WIM MENSINK-HUlSzandvoort

Het Wim Mensink-Huis in Zandvoort, een
modern verzorgingstehuis voor 38 extra
verzorgingsbehoevende bejaarden, heeft
een plaats vrij voor een

MAN of VROUW

die samen met de bezigheidstherapeute ge-
stalte gaat geven aan de organisatie van de
aktieve en passieve rekreatie van de bewo-
ners; hieronder wordt ook verstaan het
ontwikkelen van de bewonerscommissie.
Naast ervaring op het gebied van de bezig-
heidstherapie is ervaring in het organiseren
van allerlei aktiviteiten essentieel.
De funktionaris zal werken in een part-
time dienstverband (plm. 16 uur per week);
de werkzaamheden zullen voornamelijk
plaatsvinden in de avond- en ochtend uren,
waaronder af en toe ook een weekend.

Als U belangstelling hebt voor deze funk-
tie of meer inlichtingen wenst, kunt U
kontakt opnemen (schriftelijk of telefo-
nisch) met het Hoofd Personeelszaken van
het Reinalda-Huis / Wim Mensink-Huis,
Leonard Springerlaan l, 2033 TA Haarlem.
(Tel. 023 - 33 9109). J

de openbare bibliotheek heeft per l februari
plaats voor een

PARTTIME MEDEWERKER (M/V)

voor het uitleenwerk.
de werktijden zijn :
maandagmiddag 15-17 uur
dinsdagmiddag 15-16 uur
woensdagavond 19-21 uur
vrijdagavond 19-21 uur
zaterdag 10 - Huur
totaal 11 uur per week.
sollicitaties richten aan:
openbare bibliotheek, t.a.v. sollicitatiekommis-
sie, postbus 190, 2040 ad zandvoort.

openbare bibliotheek

AANGEBODEN wegens
verhuizing: modern 6-zits
bankstel met hoektafel
f. 250,--. Salontafel f. 100,-.
Lits jumeaux 180 br. m.
ombouw en kaptafel f.200,-
Grote Bocal gashaard f. 175,-
Zacht groene wastafel m.
toebehoren z.g.a.n. f. 75,--.
Tel. 41 02.

Wij zoeken MENSEN voor
het verspreiden van folders
in Zandvoort en omstreken.
Inlichtingen : Zoweka, tel.
02995 - 42 24.

Gevraagd FLINKE WERK-
STER l x per 14 dagen van
2 tot 5 uur. Tel. 2649.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

foto Jacob Koning

Kerstdagen en viering van oud en nieuw zijn in Zandvoort pas definitief voorbij wanneer de kerstbomen door
de jeugd naar het strand en een braakliggend terrein in nieuw-noord worden gesleept om in de avonduren mas-
saal te worden verbrand. Dat was ook afgelopen vrijdag weer het geval.toen meterhoge vlammen het einde
aankondigden van de sparren. Politie en brandweer hielden een wakend oogje op de vuurzee.
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sneeuwstorm in zandvoort nieuwe
kort & klein

• Tijdens de hevige sneeuwbuien van
afgelopen woensdag zagen de dames
van 'Tafeltje Dek Je' -het bezorgen
van warme maaltijden aan bejaarden-
geen kans op eigen gelegenheid de
adressen te bereiken. Geen auto en
taxi te krijgen. Teneinde raad deed
men een beroep op de politie de maal-
tijden rond te brengen. Die bleek di-
rekt bereid met een busje het menu
van de dag bij de bejaarden af te léve-
ren. Een service die zowel door 'Ta-
feltje Dek Je' als de ontvangers van de"
maaltijden bijzonder op prijs werd
gesteld.

waterstanden
jan. H.W. L.W. H.W. L.W.

Woensdag keerde de winter, na enkele dagen van dooi, weer naar de badplaats terug en het
was meteen raak. Een krachtige en ijskoude wind joeg de sneeuw door de straten. Foto-
graaf Jacob Koning schoot dit plaatje van de Burgemeester Engelbertsstraat op het hoogte-
punt van de sneeuwstorm. Inmiddels zijn de temperaturen weer boven het vriespunt geste-
gen en is de sneeuw verdwenen.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

02.11
02.57
03.33
04.08
04.44
05.16
05.47
06.18
07.29
07.35
08.24
09.13
10.24
11.38
00.19
01.24
02.17
03.18
03.54
04.42
05.29

10.14
11.09
11.37
12.11
12.57
13.20
13.59
14.21
15.32
15.55
16.27
17.16
18.27
19.41
08.22
09.27
10.20
11.21
11.57
12.46
13.32

14.17
15.08
15.49
16.20
16.51
17.22
18.03
18.34
19.15
19.56
20.47
21.48
23.09
- .-
12.47
13.47
14.39
15.31
16.12
17.00
17.49

22.20
23.11
23.52
00.23
01.01
01.28
02.07
02.42
03.40
04.04
05.00
05.51
07.12
19.55
21.00
22.01
22.42
23.34
00.16
01.03
01.52

klagers sociale dienst
worden gehoord op zitting
kommissie maatschappelijk welzijn
De kliënten van de sociale dienst Zand-
voort die klachten hebben over het
funktioneren van deze dienst en het
optreden van de ambtenaren mogen
zelf bepalen door wie zij worden bij-
gestaan om hun grieven op een op 14
februari a.s. te houden hoorzitting
van de raadskommissie van maatschap-
pel ijk welzijn naar voren te brengen.
Tevens kunnen ze zelf beslissen of ze
individueel of gezamenlijk worden ge-
hoord en of dit achter gesloten deuren
of in het openbaar zal geschieden.

Eén en ander werd op een eergisteren
gehouden openbare vergadering van de
kommissie besloten, die geheel was ge-
wijd aan de te volgen procedure bij het
horen van personen die zich inmiddels
bereid hebben verklaard hun grieven
nader toe te lichten.
Over de te volgen werkwijze bij de
hoorzitting, zo bleek tijdens de kom-
missiebijeenkomst, had de vertegen-
woordigster van de vvd, mej. De Jong,
een andere opvatting dan de socialis-
tiese leden. Zij was van oordeel dat de
klagers individueel en niet gezamen-
lijk moeten worden gehoord en maakte
bezwaar tegen de aanwezigheid van de
waarnemend direkteur van de sociale
dienst van de gemeente Amsterdam.
De struktuur van de sociale dienst van

Amsterdam met 45.000 kliënten is to-
taal ande.rs dan die van Zandvoort met
350 personen die een uitkering ge-
nieten, betoogde mej. De Jong. De
hoofdstedelijke funktionaris kon geen
behoorlijk oordeel vellen over de zand-
voortse situatie. Zij betreurde het dat
deze hoofdambtenaar nog geen kón-
takt had opgenomen met de wethou-
der van sociale zaken en het hoofd van
de sociale dienst. Overigens was mej.
De Jong van mening dat de door de
pvda geuite kritiek op het funktione- -
ren van de dienst nog moet worden
aangetoond. De pvda gaat volgens haar
te veel van de veronderstelling uit dat
er iets mis is bij de dienst.
De socialistiese afgevaardigden Ineke
Wind en Van der Moolen reageerden
door op te merken, dat de direkteur
door de klagers was uitgenodigd om
hen tijdens de hoorzitting bij te staan
en van advies te dienen. Ook de wens
om gezamenlijk te worden gehoord
was van de kliënten afkomstig, aldus
Wind en Van der Moplen. Zij verzet-
ten zich er tegen dat deze mensen door
de kommissie zouden worden betut-
teld.
D'66 vertegenwoordiger Van Erp vond
de aanwezigheid van de amsterdamse
staffunktionaris, die hij een manager
van een groot bedrijf noemde, even-

als mej. De Jong 'buiten proporties'.
Het is een verkeerde keuze, meende
hij. Maar Van Erp wilde niet zo ver
gaan als de liberale afgevaardigde, die
deze ambtenaar wilde vervangen door
'iemand die beter op de hoogte is met
de zandvoortse situatie'. De mensen
moeten zelf kunnen bepaJen door wie
zij zich willen laten bijstaan, zei de
volgeling van Jan Terlouw.

Van Erp ('d'66): 'Klagers sociale dienst
moeten zelf hun raadsman kunnen aan-
wijzen . .. '

Korjrimissievoorzitter wethouder Van
der Mjje Pzn. had ook wel enige moei-
te met de komst van de amsterdamse
top-beambte, maar hij liet het voor-
deel van zijn twijfel aan de klagers.
'Die moeten vrij zijn in de keuze van
hun adviseur bij de hoorzitting', vond
ook hij.
En zo zal het ook gebeuren op 14 fe-
bruari a.s. Vijf van de vijfentwintig
klagers, die hebben toegezegd op de
hoorzitting te verschijnen, zullen met
raad en daad worden bijgestaan door
de heei J. Maasdam uit de stad aan
het IJ.
'Hoe staat u hier tegenover? ', vroeg
Ineke Wind poeslief aan het op de
kommissievergadering aanwezige hoofd
van de door haar partij bekritiseerde
sociale dienst, de heer Groenhout.
Die zag de val levensgroot voor ogen
en onthield zich met een beroep op
zijn ambtelijke status van kommen-
taar.
Hij kreeg een goedkeurend hoofdknik-
je van de heer Van Erp.
Een man, die er van houdt dat ieder
zijn plaats kent.

De hoorzitting is een uitvloeisel van
een rapport dat de afdeling Zandvoort
van de pvda in juni van het vorig jaar

publiceerde over het funktioneren van
de sociale dienst, l n dit rapport werd
naast een gebrek aan informatie over
de werking van da sociale wetten een
weinig elegant optreden van de ambte-
naren tegenover de kliënten gesigna-
leerd. Er was nauwelijks sprake van
enig inlevingsvermogen van de zijde
van het personeel van de dienst in de
problemen van de mensen die een
uitkering ontvingen. De kliënten er-
vaarden een uitkering meer als een
gunst dan een recht en klaagden er-
over dat de ambtenaren hen als para-
sieten van de samenleving beschouw-
den. Vaak werden impertinente vra-
gen gesteld en gescheiden vrouwen
laatdunkend behandeld, aldus de rap-
porteurs. Verder konstateerde zij dat
de uitkeringen in Zandvoort mondjes-
maat werden toegepast zonder acht te
slaan op de ruimte en mogelijkheden
die de wet biedt.

lees verder op pagina 2
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vangarmen en oksel
reinigen van olie

Terwijl op bestuurlijk nivo nog maar
weinig vorderingen worden gemaakt
op het gebied van konkrete en doeltref-
fende maatregelen ter bestrijding van
een olieramp voor de kust, zijn de
technici druk doende systemen te ont-
wikkelen om de gevolgen van zo'n
ramp bij de bron aan te pakken : op
zee.

Binnenkort kan ons land de beschik-
king krijgen over een schip dat grote
olierampen op zee kan bestrijden. Het
is ontworpen door IHC Holland in sa-
menwerking met een nederlandse aan-
nemer. Het is de bedoeling dat begin
januari een bouwkontrakt wordt ge-
sloten voor het 40 tot 45 miljoen kos-
tende schip.
De Nederlandse Rijkswaterstaat bezit
al een vaartuig dat in staat is direkt
olie die door een ramp in zee vrijkomt
van de oppervlakte te verwijden, de
'Smal Agt'. Zodra dit schip met grotere
rampen gekonfronteerd wordt blijkt
het echter te klein te zijn. Het is bo-
vendien niet voldoende zeewaardig. Al
geruime tijd werd gezocht naar een
schip dat vijf tot achtmaal groter is
dan de 'Smal Agt'. Daarvoor zou ech-
ter een investering nodig zijn van 20
tot 25 miljoen gulden, hetgeen de ne-
derlandse overheid waarschijnlijk niet
wil neertellen.
Het vaartuig dat nu ontwikkeld is zal
24 uur beschikbaar zijn als oliebestrij-

nieuws
kort & klein

« Voor leden van het jeugdcentrum
'De Nachtuil' draait hedenavond in de
openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg de speelfilm 'The French Connec-
tion'. De voorstelling begint om 9 uur.

• Om de sinds enkele jaren dalende
belangstelling onder de jeugd om kerst-
bomen naar de brandstapel aan het
strand en een terrein in nieuw noord
te slepen op te vijzelen, stelden de or-
ganisatoren van de kerstboomverbran-
ding dit jaar geldprijzen beschikbaar.
Jongens en meisjes ontvingen voor ie-
dere boom die zij naar de stapelplaats
brachten een lot, waarmee ze een gooi
konden doen naar de drie hoofdprijzen
van resp. f. 40,--, f. 30,--, en f. 20,-
en waardebonnen van f. 5,-. De trek-
king heeft deze week plaats gevonden
en de loten kunnen vanaf heden bij
het kantoor van de dienst van publie-
ke werken tijdens de kantooruren
worden ingeleverd. De tijden zijn 8.30
uur - 12.30 uur en 13.45 uur- 17.00
uur.
De lijsten met nummer van de prijswin-
nende loten zijn op diverse plaatsen in
het dorp aangeplakt, o.a. bij het kan-
toor van de Zandvoortse Koerant aan,
Koninginneweg 1.

dingsvaartuig. Maar tegelijkertijd werkt
het schip als speciaal ontworpen onder-
houdssleepzuiger. Het schip krijgt een
laadruimte van ongeveer vijf miljoen
liter. Normaal is het schip aan het
werk met het op diepte houden van
bestaande vaarwegen in de kuststrook.
Als er een melding binnenkomt van een
olieramp stopt de sleepzuiger zijn bag-
gerwerk, lost zijn eventuele lading ter
plaatste, of onderweg, in enkele minu-
ten. Op het helikopterdek landt de
rampenploeg die meteen een kompleet
ingericht rampencentrum met alle kom-
munikatiemiddelen gereed vindt staan.
Onderweg worden de speciale veegarmen
die permanent aan boord gereed liggen
in stelling gebracht.

De oliemassa wordt in één keer over
een strook van 50 meter breedte door de
veegarmen opgevangen en naar de 'oksel'
van die armen gedirigeerd. Daar wordt
het verontreinigde water naar binnen
gezogen, water wordt van olie geschei-
den en de olie wordt dan of opgeslagen
in eigen tanks of overgepompt naar een
tanker.
Een duidelijk in het oog springend voor-
deel van dit systeem is dat dit schip
normaal werk kan doen in afwachting
van een ramp. Een speciaal bestrijdings-
schip zou lange tijd werkloos moeten
liggen wachten voordat er iets gebeurt
waardoor het in werking kan treden.

Na een langdurige verpleging in het ziekenhuis „Vogelenzang" is overleden

Mevr. WILHELMINA HUBERTINA ELISABETH
WINTER - ROUWENHOFF

in de ouderdom van 83 jaar.

J. Dalmeijer,
curator.

Dr. C.A. Gerkestraat 105,
Zandvoort.

Bennebroek, 10 januari 1979.
Rijksstraatweg 113

, De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 15 januari a.s. om 10.30
uur op de Noorder begraafplaats aan de Vergierdeweg te Haarlem-N.

Tot onze droefheid is heden voor ons nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

DIRKTERMAAT

op de leeftijd van 69 jaar.

2042 GT Zandvoort, 10 januari 1979
Sophiaweg 9.

J. Termaat - Kraaijenoord
Kinderen en kleinkinderen

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van "Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30 uur tot 17.00 uur, uit-
gezonderd zondag.

De crematie zal plaats hebben maandag 15 januari om 14.00 uur in het
crematorium "Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis omstreeks 13.20 uur.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 13 en zondag 14 januari a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

vervolg pag. 1

klagers sociale dienst
worden gehoord

burgerlijke stand

3 januari - 9 januari 1979

overleden : Nanny de Heer Kloots,
oud 71 jaar ; Catharina Petronella Re-
gnera, geb. Drenth, oud 78 jaar.

ondertrouwd : Martin Seitz met
Matgaretha Elisabeth Berkhout.

geboren buiten de gemeente : Jo-
hannes Paul, zv. C. van Dongen en
C.M. Shields ; Vanessa Johanna, dv.
H. Vermeulen en J.M. Lokhorst;
Annelies Mariek, dv. T.D.J. Warnink en
E. Terwee.

overleden buiten de gemeente :
Wilhelmina Maria van Petegem, geb.
Loos, oud 84 jaar ; Geert Snakenborg,
oud 81 jaar ; Jacob Paap, oud 72 jaar;
Marinus Cornelis van Wilpen, oud 90
jaar ; Hendrik Veldmeijer, oud 96 jaar;
Maria Catharina Soomer, geb. Wiehe-
meijer, oud 79 jaar ; Egberdina Aleida
Houtman, geb. Kreeft, oud 82 jaar ;
Klaasje Visser geb. Paap, oud 73 jaar.

Op dit rapport volgde een onderzoek
dat op verzoek van het gemeentebe-
stuur werd uitgevoerd door de heren
Verkouwen Trouw, resp. oud-wethou-
der van Heemstede en eks-chef van de
sociale dienst van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Na enkele gesprekken
met de leiding van de sociale dienst
kwamen beide heren tot de konklusie'
dat er geen vuiltje aan de lucht was. Al-
leen de wachtkamer van het kantoor
was nodig aan een kwastje verf en wat
gezellig meubilair toe. Zij verweten de
samenstellers van het rapport dat zij te

• Voor het traditionele winterkon-
sert in Zandvoort koos het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest een
niet minder traditioneel programma
met werken van gerenomeerde kompo-
nisten als Edvard Grieg (suite 'Uit
Holbergs tijd'), Wolfgang Amadeus
Mozart (konsert voor fluit en harp
kv 299) en Ludwig van Beethoven
(symfonie 4 in bes.gt.t. opus 60). Dit
programma wordt uitgevoerd op don-
derdag 25 januari a.s. in het gebouw
van de hervormde kerk aan het Kerk-
plein, aanvang 20.15 uur. Aan het
konsert, o.l.v. dirigent André Vander-
noot, verlenen de fluitist Jan van den
Berg en de harpiste Emily Heyens so-
listiese medewerking. De entree be-
draagt f. 8,- p.p. Houders van een
Cultureel Jongeren Paspoort of een
Pas 65 kunnen voor de helft van dit
bedrag de uitvoering bijwonen. De
toegangsbewijzen zijn o.a. verkrijg-
baar bij het vvv-buro, zwembad De
Duinpan en op de avond van het kon-
sert bij de ingang van de kerk.

'generaliserend en te eenzijdig te werk
waren gegaan'. Een verwijt dat tijdens
de behandeling door de raad van de
resultaten van het onderzoek prompt
door de socialisten werd teruggespeeld,
toen bleek dat de heren Verkouw en
Trouw niet de moeite hadden genomen
de klagers te horen. Dat zou, zo moti-
veerden beide oudgedienden het gat in
hun onderzoek, coch maar hebben ge-
leid 'tot overloos gepraat'. Gezwam
in de ruimte dus.
Na dit teleurstellend intermezzo werd
er door de pvda op aangedrongen de

kliënten van de sociale dienst die
klachten hadden alsnog in de gelegen-
heid te stellen hun ongenoegen monde-
ling toe te lichten. De andere politieke
partijen verzetten zich hier niet tegen,"
maar liepen ook niet warm bij de ge-
dachte dat de sociale dienst opnieuw
aan kritiek zou worden blootgesteld.
Wellicht dat de konfrontatie op de
a.s. hoorzitting de lucht zuivert en de
eerste aanzet is voor een betere ver-
standhouding tussen de partijen.

vereniging 'De Wurf' als akteurs en ak-
trices en filmbeelden van winters, die bij
de oudere generatie nog'in het geheu-
gen gegrift staan, vormen de hoofd-
schotel van het programma op de jaar-
lijkse ontmoetingssamenkomst van het
Genootschap Oud Zandvoort. Hat ge-
heel zal worden gekompleteerd door
een ekspositie van prenten, tekeningen
en fotomateriaal van Zandvoort rond
de eeuwwisseling. De samenkomst vindt
plaats in het Kultureel Centrum aan
het Gasthuisplein en is -om alle leden
en belangstellenden in de gelegenheid
te stellen de presentatie bij te wonen-
evenals voorgaande jaren verdeeld over
twee avonden en wel vrijdag 19 en 26
januari a.s.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 14 januari a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru, gemeen-

schap. geref.herv. dienst.
MmvWillem Lekkerkerker,
trompet.

10.30 uur : De heerJ. Lasthuis.
Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 januari a.s.:
10.00 uur : Gemeenschap.dienst geref.

herv. Ds. C. Mataheru.
19.00 uur : Ds.. P. van Hall.

PROTESTANTENBOND
zondag 14 januari a.s.:
10.30 uur: Hr. G. Vlutters, r.k. Uit-

hoorn.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 januari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 14 januari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering met

mv. St. Caecilia koor.

• Fragmenten uit de kleurenfilm'Eb
en Vloed' met leden van de folklore-

eanduaorrse teranr



Kom op voor Eur
Doe mee aan de Europese verkiezingen op donderdag 7 juni

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,'
Koninginneweg l, Zandvoort

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
wan 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

nieuws
kort & klein

• In een winkel aan de Grote Krocht
hield de politie op verzoek van de be-
drijfsleiding een 24-jarige ingezetene
aan verdacht van diefstal van levensmid-
delen ter waarde van f. 35,-. De vrouw
, die bekende, werd na een verhoor op
vrije voeten gesteld.

• Dat de kommandant van de reserve-
politie, de heer Methorst tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in het politiepost-
huis op het circuit zijn manschappen
kon toespreken vanaf een echte kathe-
der is te danken aan de reservist J. Hol-
lander, die samen met zijn broer Hans,
die meubelmaker is, dit fraaie spreek-
gestoelte aanbood. Het blad van de
lessenaar is verlicht en aan de voorkant
van de katheder prijkt, ook verlicht,
het embleem van de gemeentepolitie.
Ondanks het bar slechte weer bestond
er veel belangstelling voor de nieuw-
jaarsbijeenkomst, waar tal van beroeps-
kollega's, raadsleden, afgevaardigden
van o.a. de Reddingsbrigade en het
Rode Kruis, en partikulieren hun op-
wachting kwamen maken.

NON-STOP PROGRAMMA
van 's ochtends 10 uur tot 's avonds half twaalf

'toegangsprijzen: leeftijd vanaf 16 jaar / 15-
leeftijd 7 tot 16 jaar f 10,-
kinderen beneden 7 jaar gratis

kaarten verkrijgbaar bij:

Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom - stop de Kern-
wapenwedloop
Walraven van Hallweg 17
Amsterdam-Slotermeer
tel. 020-113342

f
tegen

de neutronenbom

culturele manifestatie
13 januari '79 rai-con-
grescentrum a'da m

lOSIEEK
•ft fbutiaiderfaefcrW

Mttaat 18 • Zmbbooct
Telefoon 02507-4499

SMtdecs
^^^^^W ^^^^^^^^^^^^^r^P

H.C.

Tel.

2ONNEHEMELS / ZONNEBANKEN

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden.
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel
en / of zonnebank van Iris.
Uit voorraad leverbaar. Binren 24 uur gratis be-
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland.
18 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op
alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.
Iris Import-export, Lorentzkade 438, Haarlem.
Tel. 023 - 24 55 96.

H. W. COSTER ..v.
Makelaar 0.9.

Burg.Engelbertsstraat.il Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

£,. &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.Q. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST

donderdag, 25 januari 1979 in de
Hervormde Kerk te Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur.

Dirigent: André Vandernoot
Solisten: Jan van den Berg, fluit

Emily Heyens, harp.

Het programma vermeldt werken van Grieg,
Mozart en Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a f. 8.- p.p. (voor houders
van een CJP of een Pas '65 f. 4.- p.p.) bij het VVV-
kantoor,Schoolplein l (tel. 7947),Zwembad "De Duin-
pan", Vondellaan 37 (tel. 2170) en Bloemenmagazijn
W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout
(023-241661).

fotolitho drommel bv
telefoon (02507) 3046'

Bij Fotolitho Drommel E.V. is plaats voor
jonge mensen, die een boeiend vak willen
leren o.a. :

OFFSETPROEFDRUKKER
REPRODUKTIEFOTOGRAAF

met de mogelijkheid in de toekomst opge-
leid te worden tot "Scanner-operator".

Aan interesse en inzet hechten wij net zo-
veel waarde als aan diploma's.

Bel 84 44. Na 18.00 uur 49 93 en maak
een afspraak met de Hr. Nederlof.

Fotlitho Drommel B.V.
Flemingstraat 100, Zandvoort.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975



r WeelWeekenddienstregeling Zandvoortse Apotheken (1979)

Normaal heeft één van de Zandvoortse Apotheken zaterdag en zondag dienst en is open voor
spoedeisende recepten. In sommige weekends echter wordt de dienst na zaterdagmiddag
1.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur door één van de dichtstbijzijnde Haarlemse Apotheken
waargenomen:

20-21 januari Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252

27-28 januari Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98. Heemstede, tel. 023-282808

3- 4 maart Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-240758

31 maart-1 april Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252

7- 8 april Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808

27-28 oktober Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-2882 52

3- 4 november Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808

8- 9 december Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-240758

In bovengenoemde weekends kan men dus tot zaterdagmiddag 1.00 uur terecht bij één van de
Zandvoortse Apotheken. Op alle andere weekends geldt de normale dienstregeling.

Indien patiënten niet over eigen vervoer beschikken, kan na overleg met de behandelende arts een
regeling worden getroffen, zodat voor snelle geneesmiddelenvoorziening kan worden gezorgd.

voor de Zandv. Apotheek
H. B. A. MULDER

voor de Zeestraat Apotheek
M. VAN BERKEL

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

VOOR

hobby - kunstschilderen
verf waren - behang

winkelcentrum nw. noord
Tel. 56 55

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. VVaterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

omroepers

Inlijsten bij
"DE BOET"

Winkelcentrum nw. noord.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa.~Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstnurt 104 td. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisapeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAI^T
Telefoon 4365

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507 - 7938 '

Drukt 'n g r o t e drukker
heter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

't (kinder) WINKELTJE

11.30 - l 8.00 uur
Zondags 13.00 -18.00 u.

Buureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

EJTUT1
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. flatwoning
VAN LENNEPWEG 30-2
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka-
mers, douche.
Huurprijs f. 178,50 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2 persoonshuishoudens
c. gezinnen

2. de eengezinswoning
POTGIETERSTRAAT 11
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, zolder.
Huurprijs f. 179,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind
b. onvolledige gezinnen met tenminste

3 kinderen.

3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 469
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 427,70 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2 persoonshuishoudens
b. gezinnen.

De toewijzing van woningen geschiedt op
het lidmaatschapnummer van de vereni-
ging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dins-
dag 16 januari 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van LIDMAATSCHAP-
NUMMER EN GEBOORTEDATUM.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 18 januari
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

Installatie bureau
OROENEITEIN B.V.

steun
ons werk

DfTERNATIOMAL
i giro *

454000
KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.O2507 8484*

Autobedrijf

DEALER ~\/7 VERSTEEGE VOOR

Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam W M** o ZANDVOORT 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's
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redaktie en administratie: postbus 151,zandvoort,koninginneweg!,telefoon (02507) 2135-uitgavezandvoortsekoerantbv
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f25.00(jerjaar,per half jaar f 1A.50 perpostf 37.50
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staat de ruimtelijke ordening stil Mïersïffiaëffi
jan. H.W. L.W. H.W. L.W.

in Zandvoort ? Twee weken geleden
ontvingen de leden van de raadskom-
missie van advies en bijstand voor al-
gemene zaken en ruimtelijke ordening,
waarvan burgemeester Machielsen als
beheerder van de portefeuille van al-
gemene zaken en planologie voorzit-
ter is, de lakonieke mededeling dat de
maandelijkse vergadering van de kom-
missie niet door ging 'wegens het ont-
breken van agendapunten'.

Het is bekend dat na de beslissing van
de toenmalige minister Gruyters van
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning om het nog resterende duinbezit
van de gemeente te bestemmen tot
natuur- en rekreatiegebied,waarop
niet mocht worden gebouwd,er voor
Zandvoort weinig ruimte overbleef
om planologies te ordenen. Uitbrei-
ding van de gemeente op grote schaal
-bouwvan woningblokken, aanleg
van straten en pleinen, etc.etc.- was
voorbij. Daar had de heer Gruyters
een stokje voor gestoken en een punt
achter gezet. Op verandering van dit
besluit, inmiddels vastgelegd in het
streekplan voor de regio, behoeft voor-
lopig niet te worden gerekend. Zeker
niet in de eerstkomende tien jaar, ver-
klaarde de heer Machielsen onlangs.
Niettemin maakte hij noch de raad
de indruk de handen in de schoot te
zullen leggen tot 1990 of daaromtrent.
Integendeel.
Er prijkte nog heel wat op het pro-
gramma en sommige planologiese en
stedebouwkundige aangelegenheden
stonden als het ware te dringen om
een voorkeursbehandeling vanwege
de dringende noodzaak.
De urgentie.
Aangekondigd werd dat in januari
-deze maand dus- het gesprek op
bestuurlijk nivo over de zo broodno-
dige uitbreiding van het gemeentehuis
zou worden voortgezet en een begin
gemaakt met de procedure inzake de
toekomstige bestemming van Groot
Bentveld. Er stonden echter nog meer
zaken op het vuur die het kookpunt
naderden, zoals de stedebouwkundige
herinrichting van het Stationsplein en
een nieuw verkeerscirkulatieplan voor
het Gasthuisplein en naaste omgeving.
Van weinig minder belang werd de
voortgang geacht van de bouwplannen
voor de braakliggende terreinen aan de
Van Lennepweg, alsmede de bebou-
wing van de kop van de Zeestraat en
de hoek Brederodestraat / Gerkestraat
Om nog maar niet te spreken over de
woonerfstraten in de dorpskom die nu
al maanden op voltooiing wachten en
een bestemmingsplan voor het Kost-
verlorenpark als natuur- en rekreatie-
gebied.
Onderwerpen bij de vleet dus voor de
kommissie ruimtelijk ordening. Maar
die had niets te bepraten of mee te
delen.
'Niets doen is ook iets doen', verkon-
digde eens de ekonoom / filosoof van
het cda in de zandvoortse gemeente-
raad, drs. Ter Veer.
Zou dat misschien de verklaring zijn
voor het afgelasten van de bijeenkomst
wegens gebrek aan agendapunten?
Wij zijn benieuwd.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

05.16
05.47
06.18
07.29
07.35
08.24
09.13
10.24
11.38

13.20
13.59
14.21
15.32
15.55
16.27
17.16
18.27
19.41

17.22
18.03
1 8.34'
19.15
19.56
20.47
21.48
23.09
— . —

01.28
02.07
02.42
03.40
04.04
05.00
05.51
07.12
19.55

belangri

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort

nieuws
kort&fclein

• Bij een inbraak in een woonhuis aan
de Wilhelminaweg werden een aantal
sierraden, oude munten en bedrag van
ongeveer tweeduizend gulden ontvreemd
De toegang tot het perceel werd gefor-
ceerd door het inslaan van een ruitje
van de voordeur. Van de dader(s) tot-
nogtoe geen spoor.
Meer sukses had de politie bij de op-
sporing van twee uit Haarlem afkom-
stige jongelui die benzine uit gepar-
keerd staande auto's haalden. Zij wer-
den na hun aanhouding verhoord en
ingesloten in het buro aan de Hoge-
weg.

• Tengevolge van een defekt aan een
diepvrieskast ontstond zondagmorgen
brand in een winkel aan het Stations-
plein. De brandweer slaagde er in het
vuur snel te doven.

• Kortsluiting had gistermorgen brand
tot gevolg in een ruimte van een woning
aan de Duinrooslaan. De brandweer
was snel ter plaatse, maar voor een van
de twee in de ruimte ondergebrachte
honden kwam de hulp van de vuurbe-
strijders te laat.

« Op verzoek van de haarlemse poli-
tie keken hun zandvoortse kollega's uit
naar twee personen die in de Spaarne-
stad een reeks aanrijdingen hadden ver-
oorzaakt. Na een wilde achtervolging
slaagde de bemanning van een patrouil-
lewagen er in de gezochte inzittenden
van de auto klem te rijden en aan te
houden in de Flemingstraat. Zij wer-
den vervolgens overgedragen aan de
haarlemse politie.

• De vorig jaar door de Kruisvereni-
ging Zandvoort gehouden informatie-
avonden voor a.s. ouders trokken zo-
veel bekangstelling dat de kruisvereni-
ging heeft besloten een tweede serie
voorlichtingsbijeenkomsten te organi-
seren. De uit vijf lessen bestaande kur-
sus zal evenals in '78 worden gegeven

in het Gezondheidscentrum in het
Beatrixplantsoen. Informatrice is zus-
ter J. Versteege, distriktverpleegster
kinderhygiëne, die zal worden geas-
sisteerd door de diëtiste van de kruis-
vereniging. De eerste bijeenkomst
voor a.s. ouders is gepland op 7 maart
a.s., aanvang 18.30 uur. De kursusgel-
den voor leden van de kruisvereniging
bedragen f. 20,-- en voqr niet leden
f. 30,-. Men kan zich voor de serie tele-
fonies opgeven onder nr. 6364 tijdens
de werkdagen tussen 2 en 3 uur.

• De autosportvereniging Sandevoer-
de heeft voor vrijdag 19 januari in de
gemeente een zgn. Routebeschrijvings-
rit uitgezet, waaraan kan worden deel-
genomen door de klassen, Ar B en C
start (om 20.01 uur) en finish bij het
Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. Leden betalen f. 9,- en
niet leden f. 10,00 per auto. Nadere
inlichtingen worden verschaft door
het sportsekretariaat dat is gevestigd
aan Lorentzstraat 72, tel. 7832.

ONDERWIJS

van18jan totSfeb 1979

Leren
bankstellen,

elementenen
salontafels

specialisten n leer
.

meubelkeurzitparadijs

Zandvoort, Stationsplein 13 15
Dagelijks geopend van 9 30 17 30 u
Vrijdagavond meubelkoopavond
Tel 02507 8494
Apeldoorn, Europa weg 170
Dagelijks geopend van 9 30 17 30 u
Vrijdagavond meubelkoopavond
Tel 052 233666
Schevenmgen, Gevers Deynoot
weg83( lOOm vanafKurhaus)
Dagelijks geopend van 9 30 17 30 u
Donderdagavond meubelkoopavond
Tel 070 553086
Zondagopen alléén
Schevenmgen van 11 tot 17 uur

WOONERFSTRATEN TE SMAL VOOR BRANDWEER

TEGEN
APARTHEID

GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam tel.020-237335

De zandvoortse vrijwillige brandweer
is niet erg gelukkig met de aanleg van
woonerfstraten, die volgens het giste-
ren verschenen jaaroverzicht van de
kommandant van het korps nauwe-
lijks ruimte bieden voor de voertui-
gen van de brandweer'.

Voor de hoogwerker is helemaal geen
plaats in de Koningstraat, Kanaalweg
en Willemstraat, aldus het rapport.
Door de inrichting tot woonerf zijn de
straten te smal geworden, althans uit

oogpunt van brandbestrijding en hulp-
verlening bij brand aan de bewoners.
Het aantal brandmeldingen gaf vorig
jaar in vergelijking met 1977 een da-
ling te zien : 135 tegen 165. De mate-
rièle schade tengevolge van brand ver-
toonde daarentegen een aanzienlijke
stijging : f. 771.500,-- tegen f. 107.500,-
het jaar daarvoor. Het korps telt thans
38 brandweerlieden. De toegestane
personeelssterkte bedraagt 42. De
brandweer hoopt dit aantal dit jaar te
kunnen bereiken.



NIEUW TELEFOONTOESTEL
IN RAYON HAARLEM

Met ingang van 16 januari e.s. voegt
PTT een nieuw telefoontoestel aan
het assortiment toe. De Ericofoon, zo
als het nieuwe toestel wordt genoemd,
wijkt wat betreft de uitvoering, sterk
af van de thans in gebruik zijnde mo-
dellen.
Het toestel bestaat uit één stuk en
heeft geen aparte telefoonhoorn. De
kiesschijf is ingebouwd in het voet-
stuk waar zich tevens het verbreek-
kontakt bevindt.
Mede door het lange snoer aan hetap--
paraat krijgt de gebruiker meer bewe-
gingsvrijheid tijdens het bellen.
Doordat het toestel weinig ruimte in-
neemt is het uitermate geschikt om op
een nachtkastje of werktafel te plaat-
sen als 2e toestel in huis.
De Ericofoon is in drie kleuren ver-
krijgbaar, rood, wit en donkerbruin.
De kosten bedragen f. 70,-- ineens, ter-
wijl het maandabonnement met f. 0,30
wordt verhoogd tot f. 2,60.
Voorlopig introduceert PTT dit nieu-
we toestel alleen in de telefoondistrik-
ten Amsterdan en Haarlem. Vanaf 1
april 1979 zal het landelijk verkrijg-
baar worden gesteld.
Gegadigden voor een Ericofoon kun-
nen terecht in de telefoonwinkels en
het gebouw aan de Raaks 5 in het tele-
foondistrikt Haarlem. Eventuele inlich-
tingen kunnen worden verkregen via
het gratis telefoonnummer 004 Tele-
service.

hier
staat
uw
brief

WINTERPROBLEMEN
»

Deze sneeuw - ijzel en andere narigheid-
periode geeft voor vele, vooral wat
moeilijk ter been zijnde mensen onno-
dig extra problemen.
De straten en wegen worden zo goed
mogelijk door de aktieve medewerkers
van de Dienst Publieke Werken vrijge-
maakt van sneeuw en ijs, maar op veel
trottoirs valt niet te lopen door bergen
van opgehoopte sneeuw- en ijsresten.
Het is goed om erop te wijzen dat er
een APV (Algemene Politie Verorde-
ning) bestaat, waarin onder nummer
20 staat te lezen dat de bewoners/eige-
naars van percelen verplicht zijn het
gedeelte van de openbare weg welk
zich voor of langs hun percelen uit-
strekt over een breedte van 2 meter,
gerekend vanuit de begrenzing van die
percelen van sneeuw te ontruimen, dit
zo spoedig mogelijk nadat de sneeuw
gevallen is terwijl zij bovendien ver-
plicht zijn dat weggedeelte bij gladheid
zo spoedig mogelijk met zand of as te
bestrooien.
Voor flatgebouwen geldt deze verplich-
ting voor alle bewoners van de z.g. 'ge-
lijkstraatse verdieping' of die verdie-
ping welke zich zo dicht mogelijk bij
de straat bevindt.
As is nu natuurlijk niet meer zo mak-
kelijk te vinden, maar zand is er volop.
Het ziet er naar uit, dat dit voorschrift
een beetje in het vergeetboek is ge-
raakt, maar realiseert men zich, dat
men aansprakelijk gesteld kan worden
voor de gevolgen van ongelukken wel-
ke onverhoopt door gladheid voor de
deur kunnen gebeuren ?
Sneeuwruimen kan best een leuke be-
zigheid zijn en is in ieder geval gezond,
terwijl U tegelijkertijd ervoor zorgt
dat veel mensen niet gedwongen worden
om wekenlang binnen te zitten door-
dat ze op straat niet kunnen lopen of
rijden. /

A.A. Roselaar
Frans Zwaanstraat 90
Zandvoort.

familieberichten familieberichten

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan mijn gelief.de rrrên,
onze lieve zorgzame vader en grootvader

HENDRIKUS ANTHONIUS KOPER
op de leeftijd van 61 jaar.

A. Koper - Koper
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 12 januari 1979.
Hulsmanstraat 16.

De overledene ligt thuis opgebaard.
Gelegenheid tot bezoek van 14.00 tot 17.00 uur.
De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 16 januari a.s. om 15.00 uur in
het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, waarna nog
gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Vertrek vanaf de Hulsmanstraat 16 om plm. 14.40 uur.

Voor onze bestaande vestiging in Zandvoort zoeken
wij een

FILIAALLEIDSTER

All-round verkoopervaring in de detailhandel, een grote
mate van zelfstandigheid op representatief niveau en de
bereidheid om zondags te werken, zijn de eisen die wij
stellen.

Woonruimte wordt door ons beschikbaar gesteld.

Geïnteresseerden worden verzocht hun schriftelijke sol-
licitaties te richten aan de directie van Meubelkeur Zit-
paradijs, Europaweg 170, Apeldoorn.

meubelkeur zitparadijs

omroepers

WEBER schoonmaakbedrijf
Boerlagestraat 2
Tel. 02507-4090
vraagt
MANNELIJKE of
VROUWELIJKE
medewerkers voor de avond-
uren.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

B.V. play-in heeft plaats «oor

Mn KASSIER

De werkzaamheden worden uitgevoerd in wis-
selende diensten en bestaan uit het wisselen van
geld en tevens toezicht houden in de automaten-
hal.

Vaste betrekking.

Bel voor inlichtingen of afspraak nr. 35 80 of
3030.

F O R T U N A II

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken • Reparaties

QASQEYSERS • QASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN
Erkend sas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—6012

EEN
ZON DE ft
METEEA;
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WETHOUDER AUKEMA IN NOTA :

zandvoort koos beste methode
bij invoering ogb
Pvda-wethouder Ide Murk Aukema van
financiën peinst er niet over het door
de gemeente Zandvoort gehanteerde
systeem van heffing op onroerend goed
te vervangen door de methode, zoals
die onlangs is bepleit door het vvd-raads-
lid Gielen.
In een enkele weken geleden aan de
raadskommissie van financiën gepre-
senteerde nota heeft de wethouder
-daartoe uitgedaagd door de heer Gie-
len- nog eens uiteengezet waarom hij
destijds gekozen heeft voor een hef-
fing op basis van de leegwaarde van
onroerend goed (= huis of bedrijfspand)
in het ekonomies verkeer.

De onroerend goedbelasting (kortweg
ogb genoemd) is betrekkelijk nieuw.
Ongeveer tien jaar geleden werd deze
door beide Kamers van het parlement
aangenomen en kregen de gemeenten
tot 1979 de tijd de ogb in te voeren
die de plaats zou gaan innemen van de
grondbelasting, straatbelasting, bouw-
terreinbelasting, personele belasting
en brandassurantiebelasting. De ge-
meente Zandvoort besloot niet tot

- het allerlaatste moment te wachten
en voerde op 1 januari 1975 de onroe-
rend goedbelasting in, nadat men
twee jaar aan de voorbereiding van de
nieuwe heffing had gewerkt. Dit op
basis van de leegwaarde van onroe-
rend goed in het ekonomies verkeer,
één van de twee mogelijkheden die
het Rijk voor de invoering van de
belasting had opengelaten en waaro-
ver de gemeenten zelfstandig konden
beslissen. De andere mogelijkheid was

OP DE TOCHT

De door wethouder Aukema in zijn
nota verdedigde methode voor de on-
roerend goedbelasting -zie neven-
staande kolommen- staat op de tocht.
Niet tengevolge van de kritiek van de
heer Gielen of een gewijzigd inzicht van
de gemeenteraad maar door het voor-
nemen van de staatsekretarissen Ko-
ning (gemeenten) en Nooteboom (be-
lastingen) één methode van heffing in
te voeren en wel op basis van de op-
pervlakte van het onroerend goed. Zij
zijn van oordeel dat het hanteren van
dezelfde maatstaf door alle gemeen-
ten de rechtszekerheid voor de burger
bevordert. De bewindlieden kiezen
daarbij voor de oppervlakte-norm om-
dat deze naar hun zeggen op eenvou-
dige wijze kan worden vastgesteld. Dat
behoeft slechts één keer te gebeuren
aan de hand van het kadaster, terwijl
de heffing op basis van het onroerend
goed om de vijfjaar opnieuw moet
worden bezien. Zij vinden dat voor
de gemeenten een veel te kostbare en
tijdrovende aangelegenheid. Volgens
de heren Koning en Nooteboom is de
opppervlaktetoeslag voor de belasting-
plichtige op gemakkelijke wijze te
kontroleren. Precies het tegenoverge-
stelde van de opvatting van de zand-
voortse wethouder, dus.
Wanneer het parlement met het plan
van de staatssekretarissen akkoord
gaat zal 83°/o van de gemeenten moe-
ten overschakelen op een andere vorm
van onroerend goedbelasting. Wat dit
zal gaan kosten valt niet bij benade-
ring te schatten.
Maar één ding staat vast.
De belastingplichtige zal de operatie
moeten betalen.
Aukema kan zijn pen vai>i scherpen
voor een nieuwe nota.

een heffing waarbij de oppervlakte van
het onroerend goed als grondslag werd
genomen en waarwan de heer Gielen
voorstander is. Naar zijn mening is de-
ze vorm van heffing 'de meest reële en
rechtvaardige voor de belastingplich-
tige burger'.
Wethouder Aukema schetst in zijn no-
ta de geschiedenis van de onroerend
goedbelasting in Zandvoort en stelt
dar het door de gemeente gekozen sy-
steem 'het minst arbeidsintensief was
en het snelst kon worden ingevoerd'.
Een ander pluspunt was dat een aan-
tal gegevens voor de waardebepaling
van de huizen en bedrijfspanden
bekend was (kadaster en huurwaarde
personele belasting.) Bovendien was
de invoering van de ogb aan de hand
van de door de gemeente gebruikte
methode kostenbesparend. Aukema
schrijft,dat de invoering van een hef-
fing op basis van de oppervlakte van
een woonhuis of zakenperceel de ge-
meente zeker f. 100.000,-- meer zou
hebben gekost. De door de heer Gielen
aanbevolen heffing van de ogb is naar
de opvatting van de wethouder 'veel
ingewikkelder en tijdrovender dan
die van de waardebepaling van on-
roerend goed'. Bij de vaststelling van
de waarde van de oppervlakte moet
men rekening houden met aard en
gebruik van het bebouwde en onbe-
bouwde oppervlak, de ligging van de
grond en de kwaliteit. Al die faktoren
moeten afzonderlijk worden berekend
en daarna met elkaar worden vermenig-
vuldigd, alvorens de hoogte van de aan-
slag kan worden bepaald. Bij schatting
van de waarde van een woonhuis of be-
drijfspand is meer één faktor in het
geding : die van de verkoopgegevens
welke eens in de vijf jaar (nu nog drie
jaar) wordt bijgesteld, aldus Auke-
ma..
Twee jaar na de invoering van de ogb
in Zandvoort heeft een herwaardering
plaatsgevonden. Die heeft er toe geleid
dat de waardebepaling van diverse ty-

belastinggaarder Aukema: 'wij kozen het meest doorzichtige en
eenvoudige systeem'.

pen woonhuizen en zakenpanden
'thans in een redelijke verhouding tot
lekaar staan', merkt de wethouder in
zijn nota op. Waar door de gemeente
te laag was geschat, wat met name het
geval was met de woonhuizen in Bent-
veld, Zandvoort-zuid en de kuststrook,
is de onroerend goed belasting na een
nieuwe schatting opgewaardeerd. De
veelal te hoge waardebepaling van de
percelen in de dorpskern en de flats in
nw. noord hebben na herschatting een
verlaging van het ogb-tarief tot gevolg
gehad.
Aan het eind van zijn nota konstateert
Aukema dan ook dat het door Zand-
voort en de meeste andere gemeenten

gehanteerde systeem 'het eenvoudigst,
het meest doorzichtige en voor de
burger het meest kontroleerbaar' is.
Overigens maakt het voor de gemeen-
te niets uit welke van de twee manie-
ren van heffing worden gehanteerd,
stelt hij een paar regels eerder.
De inkomsten voor de dorpskas moe-
ten gelijk blijven.
Voor de burger, de belastingbetaler,
is het wel degelijk van belang welke
(nethode men kiest, meent de heer
Gielen.
Niet meer dan een illusie, volgens Au-
kema.
Schijn die bedriegt.
Een dode mus, kortom.

ri jnwater importeren
in de duinen
Om de drinkwatervoorziening in de
toekomst te kunnen waarborgen zul-
len over twee jaar de vier Zuidkenne-
mergemeenten Haarlem, Velsen, Bloe-
mendaal en ZANDVOORT alsmede
de provincie op grote schaal voorge-
zuiverd Rijnwater infiltreren op een
groot aantal plaatsen in het duinter-
rein tussen Zandvoort en Umuiden.
Dit zal gebeuren zowel ten zuiden als
ten noorden van de Bloemendaalse
Zee weg.

Voor de waterbedrijven van de genoem-
de Zuidkennemer gemeenten, die sa-
menwerken in de BDZK, geldt dat zij
in de toekomst niet alleen meer kun-
nen vertrouwen op het water dat van
nature onder de duinen aanwezig. Een
aantal jaren al onttrekken zij samen
al moer aan die voorraad dan er jaar-
lijks via neerslag bijkomt. Vandaar
dat zij in de toekomst ook moeten

infiltreren, tot een maksimum van
19 miljoen kuub per jaar. Voor het
PWN is dat cijfer 17 miljoen.
Het totale terrein tussen Umuiden en
Zandvoort omvat 2500 hektare. De
helft daarvan is in handen van de stich-
ting het Nationale Park de Kennemer-
duinen. Ten noorden daarvan ligt Duin-
en Kruidberg, sinds een paar jaar eigen-
dom van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten. Het derde ge-
bied strekt zich uit tussen de Zeeweg
en Zandvoort. Ruim een jaar terug
heeft de provincie, dit zogenaamde
Kraansvlak aangekocht, juist met het
oog op de toekomstige infiltratie. De
provincie heeft ook een belang van
vijftig procent in de stichting Kenne-
merduinen waarvan de waarnemend di-
rekteur een PWN-man is.
Als tot infiltratie van het voorgezuiver-
de water wordt overgegaan is maar een
ruimte beslag van vijftig hektare nodig.

Door de duinlaag heen ondergaat dat
water een biologies zuivering, daarna
wordt het op een gelijkmatige tempe-
ratuur gehouden in de duinen waar
het een verblijftijd heeft van zes tot
zeven weken.
In tegenstelling tot eerdere voornemens
is Duin- en Kruidberg goeddeels ont-
zien in de mfiltratieplannen. De eige-
naar van het natuurgebied heeft deson-
danks geprotesteerd tegen dat deel van
het ontwerpstreekplan dat waterwin-
ning mogelijk maakt in de hele streek
tussen Zandvoort en Umuiden. Be-
stemmingplannen in de verschillende
gemeenten zullen daaraan moeten
worden aangepast.
Vele tegenstemmen zijn al opgegaan
van natuurbeschermers, biologen en
anderen die menen dat ten gevolge van
infiltratie het duinlandschap niet al-
leen verandert- maar ook verarmt.

• In de nacht van dinsdag op woens-
dag is ingebroken in de openbare bi-
bliotheek aan de Prinsesseweg. De toe-
gang tot het gebouw werd geforceerd
door het ingooien van een van de mans-
hoge ruiten met twee zware tegels. Om-
wonenden hebben de klap echter niet
gehoord. Bij de inbraak werd de munt-
automaat van het kopieerapparaat ge-
leegd en een bedrag aan geld uit de kas
gestolen. Van de daders tot op heden
nog geen spoor.

o Op vrijdag 2 februari a.s. belegt de
afd. Zandvoort van de vvd in de 'Anker-
zaal' van hotel Bouwes aan het Bad-
huisplein een informatie-avond over
de europese verkiezingen, welke op 7
juni van dit jaar worden gehouden.
Als in-en gesprekleider zal optreden
het liberale lid van de Tweede Ka-
mer, mr. drs. F. Bolkenstein. De bij-
eenkomst begint om 8.15 uur.

waterstanden
L.W. H.W. L.W.

15.55
16.27
17.16
18.27
19.41
08.22
09.27
10.20
11.21
11.57
12.46
13.32

19.56
20.47
21.48
23.09

12.47
13.47
14.39
15.31
16.12
17.00
17.49

04.04
05.00
05.51
07.12
19.55
21.00
22.01
22.42
23.34
00.16
01.03
01.52

burgerlijke stand

10 januari -16 januari 1979

geboren : Miranda, dv. J. Harstra en
A.G. Schuiten'

overleden : Johannes Franciscus Kie-
fer, oud 68 jaar; Everdina Wilhelmina
Margaretha de Kuster, geb. Brethou-
wer, oud 84 jaar ; Peter Schulting, oud
92 jaar ; Hendrikus Anthonius Koper,
oud 61 jaar.

ondertrouwd : Gerrit Vega en In-
grid Johanna Mathilde van Norden.

geboren buiten de gemeente : Ri-
chard Brian, z.v. H.C.C.M. Vlaming en
J.C. Nijman.

overleden buiten de gemeente : Ca-
tharina Jacoba Paap, geb. Schrik, oud
83 jaar ; Dirk Termaat, oud 69 jaar.
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familieberichten familieberichten

Een prentbriefkaart
van het Tramplein
(het huidige Raad-
huisplein) met
links het oude post-
kantoor noggedeel-
telijk zichtbaar. Iets
meer naar rechts een
wagen van de blauwe
tram en in het plant-
soen de op 5 maart
1915 bij paal 67 aan-
gespoelde mijn. Deze
b ezienswaardigh eid
zou later een plaatsje
krijgen in de tuin van
burgemeester Beeck-
man aan het begin van
de Brederodestraat.

Na een langdurig, geduldig gedragen ziekbed is van ons heengegaan onze
lieve vader en grootvader

CORNELIS VLIELAND
weduwnaar van Trijntje Kerkman

op de leeftijd van 82 jaar.

H.P. Vlieland
G.C. Hölzken-Kerkman
en verdere familie

Zandvoort, 17 januari 1979.
Potgieterstraat 15

k
Vader ligt thuis opgebaard.

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 22 januari a.s. om 14.00 uur
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de
begraafplaats.

Vertrek vanaf Potgieterstraat 15 om 13.30 uur.

van regisseur Jodorowsky wordt vana-
vcnd en morgenavond door Film-inn
Zandvoort gedraaid in de openbare bi-
bliotheek aan de Prinsesseweg. Aan-
vang 9 uur.

Een in het zwart geklede man komt
op zijn paard aanrijden met achterop
zijn zoontje. De twee komen in een
stad aan waar een gruwelijke moord-
partij plaats blijkt te hebben gei/on-
den. Alles en iedereen is er dood, de
man besluit deze moordpartij te gaan
wreken. Hij doodt alle leden van de
moordenaarsbende, laat zijn zoon ach-
ter bij monniken en trekt de woestijn
in met de minnares van de door hem
gedode leider van de bende. Hij geeft
haar de naam Mara, en zij haalt hem
over vier wijze mannen, die in de woes-
tijn wonen uit te dagen. Hij verslaat
de vier en roept dan uit : 'Mijn god,
waarom hebt gij mij verlaten' Mara
heeft dan gezelschap gekregen van
een eveneens in het zwart geklede
vrouw, die de man wil vermoorden.
Zij schiet op hem, maar de Christusfi-
guur blijft ongedeerd onder de revol-
verschoten, ook al vertonen zijn han-
den en voeten stigmata. Uiteindelijk
is het Mara die hem neerschiet. De
bijna dode man wordt door een
groep dwergen gered: jarenlang leeft
hij temidden van hen in een berggrot,
waar de dwergen naar toe zijn gebracht
door de stedelingen, die niet geconfron-
teerd willen worden met de produkten
van h'un incest. De man belooft hen te
bevrijden, hij gaat naar de stad en vindt
er zijn zoon die priester is geworden.
Samen met hem en de dwergachtige
vriendin van de man bevrijden zij de
bergbewoners, die echter door de ste-
delingen worden uitgemoord. Op-
nieuw moet de man fungeren als de
wreker, hij doodt iedereen die met het
uitmoorden van de dwergen te maken
heeft gehad. Uiteindelijk offert hij
zichzelf door zich in brand te steken.

ONDERWIJS

APARTHEID

V oor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder
en oma

MAARTJE PAAP - PAAP

betuigen wij U onze oprechte dank. In het bijzonder aan dokter Ander-
son voor de steun die hij is geweest zowel voor moeder als voor ons en
niet te vergeten de directrice. Zuster de Beer en het gezamenlijk perso-
neel van Hulsmanhof voor de fijne laatste jaren die moeder daar heeft
door mogen brengen.

Zandvoort, januari 1979.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

HERVORMDE KERK
zondag 21 januari a.s.:
10.30 uur : Eerw. hr. J.

Heemstede.
10.30 uur : Jeugdhuis.

de Vries uit

GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 januari 1979:
10.00 uur : Ds. P. van Hall, viering H.A.
19.00 uur : Ds. P. van Hall, viering H.A.

PROTESTANTENBOND
zondag 21 januari a.s.:
10.30 uur : Prof. Dr. C.W. Mönnich ev.

luth. Amsterdam.

ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 januari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 21 januari a.s.:
08.45 uur : stille ecuharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam tel.020-237335

nieiuws
kof J & klei n

• Naar aanleiding van door het ge-
meentebestuur ontvangen klachten
van een aantal bewoners van de A.J.
van der Moolenstraat en de Vondel-
laan over het gebruik van het tussen
beide straten gelegen speelveldje wil-
len b en w met de adressanten over-
leg plegen over een-door de dienst van
publieke werken uitgewerkt plan voor
de verbetering van de bestaande situa-
tie. Dit plan behelst het groter maken
van de te beplanten vakken en het
aanbrengen van nivo-verschillen in
speelterreintje en voetpad,waardoor
het rijden met bromfietsen door jon-
gelui zoveel mogelijk kan worden te-
gengegaan. De bespreking met de be-
woners en andere belanghebbenden
vindt plaats op donderdag 25 januari
a.s. in het nabij de A.J. van der Moo-
lenstraat gelegen gebouw van de Josina
van den Endenschool. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur.

• Als vervolg op de themavergadering
over aanranding organiseert het vrou-
wenkafee Zandvoort op woensdag 24
januari a.s. een voorlichtingsavond
over dit onderwerp in het wijkgebouw
't Stekkie aan Fahrenheitstraat 7. Een
medewerkster van de aktiegroep 'Vrou-
wen tegen seksueel geweld' zal na een
inleiding over de aktiviteiten van de
groep vragen van bezoeksters van de
bijeenkomst beantwoorden. Aanvang
half negen.

de lokatie van de
omstreden burgemeesterswoning

Qucje j trambaan

De Stichting Behoud Kostverlorenpark, het Contact Milieubescherming Noord-
holland en de bewonersgroep van de vakantiehuisjes in het natuur- en rekreatie-
gebied hebben bij het provinciebestuur bezwaar aangetekend tegen het hanteren
van de zgn. artikel 19 procedure in de wet op de ruimtelijke ordening voor de
bouw van een woning voor burgemeester Machielsen, nabij de toegang tot het
park. Deze procedure schept de mogelijkheid alvast met de bouw van het huis
te beginnen in afwachting van een uitspraak van de provincie over het vorig
jaar door de zandvoprtse gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan t.b.v.
de burgemeesterswoning. Tegen dit raadsbesluit gingen de drie organisaties tij-
dig in beroep bij de provincie Noordholland. Zij vrezen nu voor een voldongen
feit te worden geplaatst -de bouw van de woning- indien Gedeputeerde Sta-
ten met gebruikmaking van art. 19 het sein voor het stichten van het huis op
groen zetten.
Wanneer dit zou gebeuren is de afwikkeling van het bestemmingsplan niet
meer dan een 'lege'formaliteit.

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 20 en zondag 21 januari a.s.:
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje27, tel. 27 91.

sport-spel
Afgelopen dinsdag werden de jaarlijkse
onderlinge wedstrijden van OSS voort-
gezet in de Van Pageehal in Zandvoort-
noord. Na een inleiding door vereni-
gingsvoorzitter J.H.B. Brink vond de
afwerking van de diverse wedstrijd-
onderdelen plaats. De jury bestond uit
de dames Van Kampen, De Wit en De
Rooij.
Op de eerste drie plaatsen eindigde bij
de jongste meisjes 1e gelid :
1. Claudia v. Norden 22.9 pt.; Debby
Zonneveld 20.8 pt.; 3. Anneke Paap
20.6 pt.
2e gelid : 1. Barbara de Wit 20.2 pr.;
2. Judith Baanstra 19.7 pt.; 3. Nat.
Kraaijenoord 19.4pt.
3e gelid : 1. Giltae Regeer 19.7 pt.; 2.
Miranda Bijsterveld 19 pt.; 3. Ellen
Dikker 18.8pt.
Bij de oudste meisjes waren dat in het
1e gelid : 1. Jolanda Dekker 21.9 pt.
2. Tessa Schram 20.4 pt.; 3. Danielle
Graftdijk 19.6 pt.
2e gelid :
1. Marjan Molenaar 21.4 pt.; 2. Ma-
rielle Snel, 19.3 pt.; 3. Kitty Smit
19.2pt.
De finale van de verenigingswedstrij-
den is vastgesteld op zondag 21 janu-
ari a.s. in de Prinsessehal.



Installatie bureau
OROENEITEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*

restaurants

Visrestaurant
Duivenvoorden

;> TELEFOON

/02507-2824
Ratrveertgditwtafid

VOOR INLICHTINGEN

BEL
2 1 3 5

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4681

ZONNEHEMELS/ZONNEBANKEN

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden.
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel
en / of zonnebank van Iris.
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be-
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland.
18 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op
alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.
Iris Import-export, Lorentzkade 438, Haarlem.
Tel. 023-245596.
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AHNESTT
DITERlUnOlUL

giro
454000

omroepers

NETTE HULP i.d. huishou-
ding gevr, 1 ocht. p.w.
Kostverlorenstr. 92, tel.
2834.

DAMES en HEREN
laat nu uw fiets of brommer

REPAREREN
Natuurlijk door de vakman
GRATIS gehaald en gebracht.
Voor half tien gebeld,
dezelfde dag hersteld.

Telefoon 67 73
Ook inkoop en verkoop van
kinderfietsen - groeifietsen
16 en 20 inch. - opoefiet-
sen - dames - en herenfiet-
sen - sport- en racefietsen,
enz. div. soorten.
Verkoopadres : Lukassen,
Nieuw Spaarne Woudestr.
11, Haarlem (zijstr. v/d He-
renvest bij de A'dam Poort).

WERKSTER gevraagd voor
2 halve dagen in de week.
Tel. 20 68.

Gevraagd : beschaafde, en-
thousiaste dame, die free-
lance op commerciële ba-
sis 2 avonden per week les
wil geven in huidverzorging
en make-up aan ca. 8 da-
mes. Gratis opleiding, dus
ervaring is niet vereist. Leef-
tijd : boven 21 jaar. Ver-
diensten : f. 100,-/f.
150,-- per week. Inlichtin-
gen : Evolution Cosmetics
bv.-Utrecht. Telefoon 030
- 94 40 86, 's avonds 03402
-31477.

Inlijsten bij
"DE BOET"

Winkelcentrum nw. noord.

WEBER schoonmaakbedrijf
Boerlagestraat 2
Tel. 02507-40 90

vraagt
MANNELIJKE of
VROUWELIJKE
medewerkers voor de avond-
uren.

't (kinder) WINKELTJE

11.30-l 8.00 uur
Zondags 13.00-l 8.00 u.

Buureweg l - 3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

CHRISTTEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstnat 104 td. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisapeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.
Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507 - 7938 '

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

ECHTPAAR in de 50 zoekt

ONGEMEUBILEERDE ETAGE
in Zandvoort.

Eventueel door middel van ruil met grote
vrije etage aan de rand van Amsterdam.

Telefoon 020 - 84 31 26

De afd. Zandvoort van de Ned. Hartstich-
ting organiseert op vrijdag 26 januari a.s.

EEN BIJEENKOMST

in verenigingsgebouw 'De Krocht' aan de
Grote Krocht. Tijdens de samenkomst ver-
toont de firma Bakels een groot aantal lan-
taarnplaatjes van oud-Zandvoort. De en-
tree bedraagt f. 5,~ en de toegangsbewij-
zen zijn vanaf heden verkrijgbaar bij firma
Bakels, Kerkstraat 31, tel. 2513. De op-
brengst van de kaartverkoop komt geheel
ten goede aan de Ned. Hartstichting.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

van 19 januari tot 27 januari a.s.:

4 kilo LATEX wit van f. 19,70 voor f. 16.00

4 kilo LATEX kleur " f. 22,60 voor f. 18,00

BEHANG uit voorraad 10 °/o KORTING

"DE BOET" voor hobby - kunstscMderen -
verf waren,

winkelcentrum nieuw noord - tel 5655.

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPIJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

B. V. play-in*
„n KASSIER

haaft plaats voor

De werkzaamheden worden uitgevoerd in wii-
telende diensten en bestaan uit het wisselen van
geld en tevens toezicht houden in de automaten-
hal.
Vaste betrekking.
Bel voor inlichtingen of afspraak nr. 35 80 of
3030.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Settiltteee

•& ttotetolclerbrtirttf

&altt*traat IS • Zmbbooct
Veltfoon 02507-4499



Emm
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
RUILWONINGEN

MAAND JANUARI 1979

1. Aangeooden : bovenwoning Burg. v.
Alphenstraat (Gemeente woning)
Huurprijs f. 82,60 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning of een .4
kamerbenedenwoning met tuin.
Geen flat.

2. Aangeboden : eengezinswoning Hobbe-
mastraat (Gemeente woning).
Huurprijs f. 102,30 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning EMM, geen
Celsiusstraat.

3. Aangeboden : benedenduplexwoning
Van Lennepweg. Huurprijs f. 110,65
per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (even nrs.)
Huurprijs f. 176,85 per maand.

Gevraagd : een 2-kamer beneden-du-
plexwoning.

5. Aangeboden : flatwoning Flemingstraat
Huurprijs f. 267,10 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning of flatwo-
ning met 4 slaapkamers.

6. Aangeboden : Flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 468,10 per maand.

Gevrgaad : woning met 3 grote of 4
slaapkamers.

7. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 468,10 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belang-
stellende huurders van EMM of gemeen-
tewoningen dienen vóór eind januari
schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en het lid-
maatschapnummer.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sTnds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte -

W. COSTÊR ..v.
Makelaar o.g. UdNBM

JJdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

echt rundlederen bankstel met losse patchwork
kussens, uitgevoerd op massief houten frame,
3 zitsbank en 2 fauteuils.

luxe bankstel bestaande uit3 zitsbanken
2 fauteuils uitgevoerd in i e kwaliteit rundieder op
massief hardhouten sleepoten.

moderne hoekkombinatie, bestaande uit 3 zitsbank en 2 zitsbank, uitgevoerd
in stevig chroombuisframe, in kombinatie met ijzersterk donkerbruin ribcord,
deze grandioze aanbieding, gedemonteerd

speciale aanbieding, 2 zitsbank en twee hoge fauteuils NU 559,-

geweldig mooie fauteuil,
uitgevoerd in stevig
chroombuisframe, in
kombinatie met ijzersterk
donkerbruin ribcord,
voorzien van lektuurzak aan
beide armleggers, gedemonteerd geleverd

elementengroep, uitgevoerd in soepel patchwork wildleer

in diverse kleuren, per element

specialisten in leer

meubelkeur zitparadijs
Zandvoort, Stationsplein 13-15. Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Vrijdagavond, meubelkoopavond.Tel. 02507-8494.

Apeldoorn, Europaweg 170. Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Vrijdagavond, meubelkoopavond.Tel. 055-233666.

Scheveningen, Gevers Deynootweg 83 (100 m. vanaf Kurhaus). Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Donderdagavond
meubelkoopavond.Tel. 070-553086.

*• Zondag open: alléén Scheveningen van 11 tot 17 uur.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES . TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidrnaatschap

v.d.Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!
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straatschaatsen
foto Jacob Koning

voetgangers bonden afgelopen zondag de schaatsen onder om zich over de met een ijslaag bedekte
straten naar familie, vrienden of kennissen te begeven of zo maar wat rond te toeren in de vrieskou.
Op de schaats ziet Zandvoort er heel anders uit, rapporteerde een van hen. Sneller en flitsender.

zandvoort in scherven
Dat het bestuur van het Genootschap
'Oud Zandvoort', dat vrijdagavond in
het Cultureel Centrum zijn jaarlijkse
bijeenkomst hield, het zandvoortse
kwartiertje liet uitlopen tot een half
uur was niet zo verwonderlijk. Je or-
ganiseert nu eenmaal geen ontmoe-
tingsavond voor lege stoelen. Ondanks
het uitstel bleef de zolder van het
centrum vrij leeg, hetgeen gezien de
barre weersomstandigheden niet zo
verwonderlijk was, en bovendien had-
den de wegblijvers een uitwijkmoge-
lijkheid naar de volgende vrijdag.

Wie zich niet door de felle kou en de
Vuist van Duys lieten weerhouden
waren burgemeester en mevrouw
Machielsen en wethouder Aukema en
echtgenote. Na een woord van welkom
maakte de voorzitter van het genoot-
schap. Ir. C.J. Wagenaar, het program-
ma van deze avond bekend, dat in

mevr. Kraan - Meeth

een verzorgd jasje gestoken en voor-
zien van een fraaie kleurenfoto van
'De Puur' de bezoekers tijdens de
pauze door damesleden van 'De Wurf'
werd aangeboden. Niet vermeld en
daarom des te verrassender was een
film die de heer A. Bakels Jr. had op-
gediept uit de archieven van de Oran-
je Nassauschool en die beelden te
zien gaf van zo'n veertig jaar geleden
toen de school nog Wilhelminaschool
heette en meester Wagtendonk er de
skepter zwaaide, bijgestaan door o.a.
meester Van Wijk, meester Zuidema,
juffrouw Jansen en Juffrouw De Jong.
Films over het oude Zandvoort doen
het altijd en dus ook de volgende rol-
prent, opgenomen door de heer W.
van der Mije van de Wilhelminaweg,
die niet alleen zijn eigen straat maar
ook het strand en de Koningstraat
liet zien in een winter waarbij die Vdii
nu maar kinderspel is. De laatste filrn

was het tweede deei van de door de
heer C. van der Leden vervaardigde
kleurenfilm 'Tussen eb en vloed' met
leden van de Folklorevereniging 'De
Wurf' als akteurs. Op de begeleidende
band valt het zandvoortse dialekt te
beluisteren en dat dit op deze wijze
voor het nageslacht bewaard is geble-
ven is van onschatbare waarde, temeer
daar de jongeren blijk geven hiermee
nogal moeite te hebben.
In de regentenkamer was een interes-
sante ekspositie ingericht van ingekleur
de foto's van ansichten uit de verzame-
ling van wijlen de heer G.N. de Heer.
Zoals bekend, en de heer Wagenaar
uitte daarover in zijn openingsrede zijn
spijt, is deze verzameling niet aan
Zandvoort maar aan het Rijksarchief
van Noord-Holland nagelaten, dat voor
deze gelegenheid een gedeelte ervan in
bruikleen had afgestaan. In de verschil-
lende vitrines stonden bezienswaardig-
heden, o.a. een model van een bom-
schuit, een rouwarmband, het balboek-
je van Henriëtte de Favauge gedateerd •
29 januari 1876 en een foto van Blau-
we Wimpie. Verder wat, bepaalt niet
puntgaaf, serviesgoed van hotel Groot
Badhuis, plus scherven en gedeelten
van tegels, waaronder één met een bij-
belse voorstelling. Deze laatsten stel-
den Ir. Wagenaar in het gelijk met zijn
veronderstelling dat er in Zandvoort
wel degelijk voorwerpen van oudheid-
kundige waarde te vinden zijn. Ze wa-
ren namelijk afkomstig van opgravin-
gen in de Kruisstraat. Nog veel meer
zou er te bewonderen zijn geweest

wanneer het genootschap over vol- -
doende vitrines had kunnen beschik-
ken. Hiervoor ontbreken echter de
geldmiddelen, begrepen we uit de
openingsrede van de voorzitter. Er
blijven dus kennelijk nog wensen
over, ook in de kring van leden. Dit
bleek uit een vraag van een der aan-
wezigen of het niet mogelijk was een
werkvergadering bijeen te roepen
'om het weinige dat nog overgebleven
is te bewaren'. Een suggestie die, al-
dus de heer Wagenaar, het bestuur
graag in overweging zal nemen.

Mirjam Molle heeft beslag gelegd op
de oud-burgemeester A. Nawijn beker.
Met ruim één punt voorsprong op haar
naaste rivale Heintjes won zij afgelo-
pen zondag de finale van de jaarlijkse
onderlinge turnkampioenschappen van
de sportvereniging Oefening Staalt Spie-
ren in de Prinsessehal. Marjam Molle
behaalde 32.5 pt., J. Heintjes 31,2 en
A. van den Bos 30.2 pt. Direkt na af-
loop van de enerverende eindstrijd ont-
ving de nieuwe kampioene de beker
uit handen van voorzitter J.H.B. Brink.

nieuws
kort & klein

• Tengevolge van het door ijzel spie-
gelglad geworden wegdek vonden zon-
dag diverse aanrijdingen tussen auto's
plaats en deden zich een groot aantal
valpartijen voor. In de Kostverloren-
straat brak zondag een 24-jarige voet-
ganger zijn onderarm en in de Celsius-
straat liep een 11-jarige jongen een
hersenschudding op toen hij onderuit
ging. Bij de botsingen tussen de auto's
deden zich geen persoonlijke ongeval-
len voor.

• Voor deelname aan de door de
/andvoortse politie opgezette verkeers-
kursussen t.b.v. gemotoriseerde wég-
gebruikers en fietsers hebben zich
voldoende gegadigden gemeld waar-
door het mogelijk wordt met de les-
sen van start te gaan. Het projekt is
gesplitst in twee kursussen van ieder
vier avonden. Aanvangsdatum : maan-
dag 29 januari a.s. en donderdag 8 fe-
bruari a.s.. De instrukties worden ge-
geven in de kantine van het buro aan
de Hogeweg. Er kunnen nog enkele
deelnemers worden ingeschreven. Voor
opgave en nadere inlichting draaien
nr. 30 43 en vragen naar toestel 06 na
17.00 uur toestel 03.

« Midden vorige week slaagden acht-
endertig juniorleden van de Zandvoort-
se Reddingsbrigade voor het brevet red-
dend zwemmen. Hun namen : Gabriel-
le Bos; Sandra Bos; Hans Coster, Peter
Cruiming, Patrick Pruiming, IVlartine
Joustra, Hester Ligtelijn, Peter Maar-
schalk, Randalph Ramalho, Vincent
Roest, Patricia Roos, Simone Schoen-
maker, Patrick Vos, Arjan van der
Werff, Remco van der Werff, Marianne
Warmerdam, Fred Mantauban, Linda
Balk, Stefan Cooper, Marianne Gies-
berg, Patrick Huijskes, Onne Joustra,

Roger Koper, Emile Koper, Lezette
Kerkman, Peter Leising, Bianca Lei-
sing, David Stock, Maarten Stock, Car-
los Sabelis, Olf van der Smaal, Pieter
Stroobach, Petra Wetzel, Alice Zim-
merman, Raymond Westhoven, Engel-
bertus Zonneveld, Wim Willemsen en
Machael van Oostendorp.

• Zaterdag 27 januari a.s. is het op de
kop af vijfentwintig jaar geleden dat de
openbare basisschool Dr. Albert Ples-
man aan de A.J. van der Moolenstraat,
officieel in gebruik werd gesteld. Dat
moet worden gevierd vond het onder-
wijzend personeel en de ouderkom-
missie en er is in de afgelopen maan-
den hard gewerkt aan de samenstel-
ling van een jubileumprogramma. In
de ochtend- en de middaguren spe-
ciaal afgestemd op de leerlingen van
de school -maar ook kinderen van
de andere scholen zijn van harte wei-
kom- en 's avonds voor de ouderen
die tijdens een begroetingssamen-
komst herinneringen kunnen opha-
len; Het programma voor de scholie-
ren begint om 11.00 uur dat voor de
ouderen om 19.30 uur. Plaats van het
gebeuren is uitetaard het schoolge-
bouw aan de Van der Moolenstraat.

waterstanden
jan. H.W. L.W. H.W. L.W.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

10.24
11.38
00.19
01.24
02.17
03.18
03.54
04.42
05.29

18.27
19.41
08.22
09.27
10.20
11.21
11.57
12.46
13.32

23.09

12.47
13.47
14.39
15.31
16.12
17.00
17.49

07.12
19.55
21.00
22.01
22.42
23.34
00.16
01.03
01.52

Het is op het ogenblik vrij stil rond de vogelvoedering en dat is funest.
Wanneer niet voldoende gevoederd wordt zijp alle goede zorgen bij de
inval van de strenge winter enige weken geleden voor niets geweest.
Naarmate de vorst aanhoudt raken de vogels meer en meer verzwakt en
hulp blijft dan ook dringend nodig. Strooit U dus royaal, ook als de
dooi straks inzet. De vorst zit zo diep in de grond dat het nog een hele
tijd duurt eer de vogels weer voor zichzelf kunnen zorgen. En denkt
U vooral aan de kleine zangvogeltjes : geef wat ekstra universeel voer
en hang een paar ve-.bollen en pindasnoeren op. Op dit moment bete-
kent voor b.v. mezen drie uur zonder voedsel al de dood. Laat ze niet
in de steek.



hoorzitting speelveldje
A.J. V A N D E R W O O L E N S T R A A T

omroepers

gemeente
zandvoori

bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoqrt
brengen ter openbare kennis, dat zij bij brief
van 28 december 1978 bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een aanvraag heb-
ben ingediend tot verlening van een vergun-
ning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgron-
dingenwet voor het verrichten van grond-
werkzaamheden van het duinterrem nabij de
Keesomstraat ten behoeve van de uitbreiding
van het volkstuinencomplex, zoals op de bij
de aanvraag behorende tekeningen \s aange-
geven.
Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekening
vanaf 29 januari 1979 gedurende 30 dagen
voor een ieder ter inzage op het raadhuis,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder schriftelijk bezwaren tegen de inwilli-
ging van de aanvrage bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem in-
dienen.

Zandvoort, 17 januari 1979.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaris, De Burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen

V

Met spoed gevraagd
GARAGE te huur

f. 50,-- p.mnd. (plm.)
6 mnd. vooruit bet. Tel.
4976.

WEBER schoonmaakbedrijf
Boerlagestraat 2
Tel. 02507-4090
vraagt
MANNELIJKE of
VROIWELDKE
medewerkers voor de avond-
uren.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

_L
VONDEL LAAN

i

Bovenstaande door de dienst van publieke werken van de gemeente Zandvoort vervaardigde situatieschets
voor de herinrichting ran liet speelveldje tussen de A.J. van der Moolenstraat en de Vondellaan werd vori-
ge week aan de bewoners ran genoemde straten toegezonden om te bestuderen en eventueel van kommen-
raar te voorzien op de donderdagavond in de Josina van den Endenschool te houden hoorzitting over het
projekt.
De bewoners van de Vondeïïaan en Van der Moolenstraat zijn ontevreden over de huidige situatie die vol-
gcns hen de buurt veel overlast bezorgt. Vooral jeugdige bromfietsers bederven liet leef- en woongenot door
het speelterreintje en de voetpaden als speedway te gebruiken. B en w willen in deze toestand verandering
en verbetering brengen door uitbreiding van de bestaande beplanting en nivoverschillen bij het speelveld-
je en een gedeelte van het voetpad, zoals op de •situatietekening staar aangegeven. De hoorzitting, waarop
de bewoners hun zegje kunnen doen over het plan, begint overmorgen om 20.00 uur.

vallen herten aan
in de duinen
Vorige week werd in een televisiepro-
gramma hondenbezitters op het hart
gedrukt om voorlopig hun viervoeters
in bos en duin aan de lijn, desnoods
één van twintig meter, uit te laten.
Het komt namelijk voor dat herten,
die door sneeuw en ijs geen voedsel
meer kunnen vinden dat in de be-
bouwde kom gaan zoeken en door
loslopende honden worden aangeval-
len.

Dat deze waarschuwing niet overbodig
was bevestigde de beheerder van het
Kennemer Dierentehuis, de heer Van
Vueren, die de afgelopen weken regel-
matig te hulp werd geroepen bij door
honden deerlijk verminkte herten. Eén
werd dood aangetroffen in de omge-
vmg van Bentveld en een andere^waar
gewond, bezweek in het dierentehuis.
Zaterdag werd de heer Van Vueren ge-
waarschuwd dat aan de kop van de Zee-
weg een hert door vier honden was aan-
gevallen. Het dier was er verschrikkelijk
aan toe, maar maakt nu dankzij het
onmiddellijk ingrijpen van een dieren-
arts een kans. Een groot nadeel bij de
genezing is echtei de schock die het
heeft gekregen en de uitgeputte toe-
stand waarin het door gebi ek aan
voedsel vei keert. Daarbij komt dan
nog de schuwheid die in het wild le-
vende herten vooi mensen hebben,
een schuwheid die ze echtei moeten
blijven houden, leden waai om de heer
Van Vueren zich zo min mogelijk bij
het dier vertoont. Het ligt in een op-
vangverblijf van het Kennemer Dieren-
tehuis op een baal stro en wanneer na
vier dagen de vele wonden niet gawn
etteren is er een kansje dat hij het
haalt.
Het is geen opgewekt verhaal, maar we
maken er melding van omdat steeds

meer herten door honger gedreven
naar de huizen komen met mogelijk
dezelfde afschuwelijke gevolgen. En
daarom nogmaals dit dringende ver-
zoek : laat uw hond in deze tijd niet
alleen op straat en houdt hem bij een
wandeling aan de lijn. Met een touw
van tien a vijftien meter heeft uw vrij-
buiter heus niet het gevoel dat hij
'vast' zit. En het is immers maar voor
tijdelijk.

398 Thrillers
inde

Bibliotheek.
Lees toch watje lekker vindt.

MEESTE VERKRACHTINGEN BINNENSHUIS

Zoals bericht in de koerant van afgelo-
pen vrijdag organiseert het vrouwenka-
fee morgenavond in het wijkgebouw 't
Stekkie een tweede informatiebijeen-
komst over het thema verkrachting.

Een recent onderzoek, verricht door
twee groningse andragogen aan de
hand van aangiftes van verkrachtingen
bij de gemeentepolitie van Groningen
in de periode van '71 - '76, toont aan
dat veel verkrachtingen binnenshuis
plaats vinden. Vaak kenden dader en
slachtoffer elkaai voordien. Slechts in
enkele gevallen leidt de aangifte van
verkrachting voor de dader tot een
veroordeling.
Zevenenvijftig percent van de aangege-
ven verkrachtingen gebeurde in het
huis van de dader of van het slachtof-
fer. In eenenveertig percent van de
gevallen waren beiden bekenden van
elkaar. De leeftijden van de slachtof-
fers varieerden van 9 tot 64 jaar.
De beide onderzoeksters, drs. Gerry
Metz en drs. Hermke Rijpkema, ont-
dekten in de juridiese afhandeling van

de aangiftes het beeld, dat ook al uit
onderzoekingen van het Criminolo-
gisch Instituut van de Groninger Rijks-
universiteit naar voren kwam, namelijk
dat de verdachten die uiteindelijk door
de rechter veroordeeld werden voor
het grootste deel afkomstig zijn uit de
zogenaamde lagere sociaal-ekonomiese
miljeus.
Van de aangegeven verkrachtingen kwam
het in 35 gevallen tot een rechtszaak.
Drieëntwintig verdachten kregen een
veroordeling, maar slechts acht daders
wegens verkrachting (de opgelegde ge-
vangenisstraf had een gemiddelde duur
van tien maanden). De anderen werden
veroordeeld wegens aanranding, on-
tucht met minderjarigen en andere do-
likten, waaronder zelfs diefstal.
De veroordeling betrof voorname-
lijk verkrachtingsgevallen die buitens-
huis hadden plaatsgevonden of waar-
bij de man in het huis van de vrouw
was binnengedrongen en waarbij het
slachtoffer en de dader geen bekenden
van elkaar waren.

AMNESTY
INTERNATIONAL

giro
454000
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leegstand begint niet
bij 25.00O zielen

foto Jacob Koning

nieuws
kort & klein

a Het vvd-gemeenteraadslid J(elle)
Attema acht het bij nacht en ontij
strooien van zand en pekel door de
leden van de dienst van publieke wer-
ken om de wegen in Zandvoort berijd-
baar te houden voor het openbaar ver-
voer en de bevoorrading van winkels
en bedrijven 'zeker niet van gevaar ont-
bloot'. Daarom heeft hij zich deze week
tot het kollege van b en w gewend met
het verzoek de ambtenaren van de
dienst,die zich 'met enorme ijver en
plichtsbetrachting' met de gladheids-
bestrijding bezighouden, naast de nor-
male uitkering voor het verrichten van
overwerk een ekstra bonus in de vorm
van 'gevarengeld' in het vooruitzicht
te stellen. Attema hoopt dat het dage-
lijks bestuur van de gemeente spoedig
in positieve zin op zijn verzoek zal
reageren.

• Maandag 29 januari a.s. brengt een
aantal cda-kamerleden, o.w. bekende
parlementarieërs als Lubbers, De Boer,
Van Zeil en Mommersteeg, een werk-
bezoek aan de centrumgemeente van
de regio, Haarlem. Zij sluiten hun
werkbezoek af met een openbare bij-
eenkomst in restaurant 'De Winter-
tuin' aan Stationsplein 96 in Haarlem.
Enkele Kamerleden die aan het werk-
bezoek hebben deelgenomen zullen
zitting nemen in een forum om vra-
gen van het publiek over diverse poli-
tieke, maatschappelijke en ekonomie-
se problemen te beantwoorden. Aan-
vang 19.30 uur.

• Tengevolge van de gladheid kwam
zaterdagmiddag een 84-jarige inwoon-
ster nabij haar woning aan de Wilhel-
minaweg ten val en raakte daarbij zo
ernstig gewond dat zij een dag later
aan de gevolgen van de val overleed.

• Woensdagmorgen werd bij een ket-
tingbotsing op de Zandvoortselaan
een G8-jarige automobiliste ernstig
gewond. Haar wagen slipte in een
bocht van de weg en kwam tegen een
geparkeerde melkwegen tot stilstand.
Twee achter op komende auto's kón-
den de voertuigen niet meer ontwijken
en ramden beide wagens. De automo-
biliste werd met een ambulance over-
gebracht naar een ziekenhuis in Haar-
lem.

• In tegenstelling tot de mededeling
in de koerant van j.l. dinsdag over de
jubileumviering van de Dr. Albert Ples-
manschool dragen de festiviteiten een
intern karakter. Het feest is uitsluitend
bedoeid voor leerlingen, ouders van leer-
lingen, oud-scholieren en onderwijzend
personeel.

• Wegens ongunstige weersomstandig-
heden kon het voor gisteravond aange-
kondigde konsert door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest in de her-
vormde kerk aan het Kerkplein geen
doorgang vinden. Er is, dit in tegen-
stelling tot in enkele bladen gepubli-
ceerde berichten, nog geen nieuwe
datum voor de uitvoering in Zandvoort
vastgesteld.

^•burgerlijke stand

17 januari - 23 januari 1979

overleden : Johanna Maria Schmidt,
geb. Tamïniau, oud 84 jaar ; Jan Buijs,
oud 49 jaar.

ondertrouwd : Cornelis Zwemmer
en Sandrina Rosenboom.

geboren buiten de gemeente : Milan
Sébastian, zv. v.d. Storm en L.C. L.M.
Weijers ; Michel Raymond, zv. J.H. van
der Wal en A.A. van Bruggen.; Frank,
zv. T.J. Veltman en A.M.H. Bloemberg.

overleden buiten de gemeente : Cor-
nelis Vlieland, oud 82 jaar ; Paulus
Christiaan Gebhard, oud 54 jaar.

Niet alleen gemeenten met meer dan
25.000 inwoners worstelen met het
probleem van langdurige leegstand van
woonhuizen. Neem Zandvoort bijvoor-
beeld. Een plaats met circa 16.000 zie-
len waar de leegstand van huizen de af-
gelopen jaren is i, :tgegroeid tot mis-
stand no. J . Daarom is het bijzonder
jammer dat het vorige week door de
regering ingediende wetsontwerp, dat
gemeentebesturen de bevoegdheid
moet geven om te kunnen optreden
tegen eigenaren van woningen, kanto-
ren en bedrij/spanden die die ruimte
willens en wetens laten leegstaan, een
fikse drempel heeft, Gemeenten met
minder dan 25.000 zielen worden er-
van uitgesloten. Van de bevoegdheid
met de wet in de hand de leegstand te
lijf te gaan en in te perken. En na le-
zing van het wetsontwerp kun je
maar tot één konklusie komen : het
trekken van de grens bij 25.000 men-
sen is op volkomen willekeurige gron-
den geschied.
Is er nog iets aan te doen om liet kwan-
titatieve nivoverschil in het wetsont-
werp weg te nemen en te slechten f Be-
sturen van gemeenten met minder dan
25.0000 ingezetenen kunnen door mid-

del van moties druk uitoefenen op de
leden van de Tweede Kamer die straks
over het wetsontwerp een besluit moe-
ten nemen. En als dat niet voldoende
indruk maakt met spandoeken naar
het Binnenhof trekken en een petitie
aan de Kamervoorzitter aanbieden.
De gemeenteraad van Zandvoort zou
hiertoe het initiatief kunnen nemen.
De wethouder, die belast is met de woon-
ruimteverdeling kan een schrijnend
boekje opendoen ever de langdurige
leegstand van huizen in de badplaats.
Die begint niet bij een inwonertal van
25.000 !

B EN W WILLEN OP DIT MOMENT. . .

geen uitbreiding
boekenbestand o.

jan.

25
.26
27
28
29
30
31

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

00.19
01.24
02.17
03.18
03.54
04.42
05.29

08.22
09.27
10.20
11.21
11.57
12.46
13.32

12.47
13.47
14.39
15.31
16.12
17.00
17.49

21.00
22.01
22.42
23.34
00.16
01.03
01.52

B en w van Zandvoort delen het afwij-
zend standpunt van de kommissie van
financiën t.a.v. een ekstra krediet van
plm. f. 60.000,-- voor de aanschaf van
circa drieduizend boeken voor de open-
bare bibliotheek. Het bestuur van de
o.b. had hierom gevraagd met het oog
op de toeristiese funktie van de biblio-
theek in de zomermaanden.

Net als de kommissie is het kollege
(nog) niet overtuigd van de noodzaak
van de aankoop van de banden. De
door het bibliotheekbestuur verstrekte

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

ÜRENAULT

cijfers tonen volgens b en w niet aan
dat de zandvoortse ingezetenen bij
het lenen van boeken nadeel ondervin-
den van de vraag naar o.b. boeken door
vakantiegangers gedurende de seizoen-
periode. De niet -ongunstige situatie
voor de zandvoortse lezer is volgens
het gemeentebestuur mede een gevolg
van de regelmatige uitbreiding van het
boekenbezit in de afgelopen drie jaar.
In navolging van de kommissie wijzen
b en w er op dat het boekenbestand,
inklusief de voor de fonotheek aan te
schaffen grammofoonplaten, dit jaar
de door de minister vastgestelde norm
voor een gemeente van 16.500 zal be-
reiken. Die norm is 32.680 banden.
Op dit moment acht het kollege de
noodzaak van de uitbreiding van het
aantal titels dan ook niet aanwezig,
maar is bereid de aanvraag van de o.b.
opnieuw aan de orde te stellen bij de
behandeling van de begroting van
1980 in november a.s. Dit op grond
van een eerder gedane toezegging:,dat
wanneer in de toekomst mocht blijken
dat het toerisjies gebruik in het seizoen
ten koste gaat van de zandvoortse le-

zers, alsnog kan worden overwogen het
boekenbestand al dan niet uit te brei-
den.



ma is ongerust
hypotheekgaranties

erneente

familiebenchten familieberichten

Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming en medeleven tijdens
het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

WILHELMINA MARIA VAN PETEGEM- LOOS

betuigen wij U bij deze onze welgemeende dank.

Het liberale raadslid Attema is niet al-
leen bezorgd over de door risiko's fae-
dreigde officiële sneeuwruimers en ij-
zelbestrijders van Zandvoort (zie el-
ders in deze kolommen) maar maakt
zich ook ernstig ongerust over de door
b en w verstrekte hypotheekgaranties
aan partikulieren voor de bouw van
woningen of aankoop van bestaande
huizen.

Attema is vooral beducht voor de aan-
slag die er op de gemeentekas wordt
gepleegd bij gedwongen verkoop, wan-

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 - 3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 1 2 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l , Zandvoort

NICOLAASSCHOOL ORGANI-

SEERDE SCHAATSWEDSTRIJDEN

Al zijn de wegen voor het verkeer een
ramp, voor de schooljeugd geeft het
veel plezier. 6.
Het was dan ook een unieke kans om
op het schoolplem schaatswedstrijden
te houden. De kinderen van de Nico-
laasschool, hebben maandagmorgen
geen speelkwartier gehad, zodat het
ijs in goede konditie bleef. Maar 's mid-
dags was er volop plezier. Onder grote 7.
belangstelling van ouders werd er 's 8.
middags verwoed geschaatst. De ouder- 9.
kommissie had voor warme chocolade-
melk met koek en voor prijzen gezorgd,
's Avonds was het schoolplein voor de 10.
ouders geopend. Van deze gelegenheid
werd dan ook gebruik gemaakt. 11.

neer de woningbezitter niet aan zijn
verplichtingen tegenover de hypotheek-
bank kan voldoen. In een brief aan
zijn kollega raadsleden voorziet Atte-
ma dat steeds meer huizen openbaar
zullen worden verkocht doordat de
eigenaars niet langer m staat zijn voor
een tijdige rente en aflossing van de
hypotheek te zorgen. Gelet op de da-
lende prijzen op de woningmarkt ver-
wacht hij dat bij gedwongen verkoop
de hypotheekaflossing zeker niet toe-

ligenda
gemeenteraad

voor de openbare vergadering op dins-
dag 30 januari a.s. in het gemeentehuis
, aanvang 20.00 uur.

1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 19

december 1978.
3. Ingekomen stukken :

Brief dd. 20 december 1978 van bur-
gemeester en wethouders van Apel-
doorn, waarbij wordt toegezonden
een motie van de raad dier gemeente
m.b.t. het tijdstip van verkiezing van
de leden van de gemeentera'den en
van de wethouders.
Brief van burgemeester en wethou-
ders van Lienden over financiële
adoptie van kinderen in de 3e we-
reld.
Brief dd. 11 januari 1979 van de
Bond van Kermisbedrijfhouders,
waarbij o.m. gevraagd wordt de jaar-
lijkse kermis toch doorgang te laten
vinden.
Brief dd. 15 december 1 978 van
mevr. l.lnen-van Hamburg, waarbij
deze verzoekt in parterre-woning
Diaconiehuisstraat 38' een kantoor-
ruimte/woonruimte te mogen heb-
ben.
Brief dd. 30 december 1978 van de
Academy for Asian Fighting Arts
waarbij verzocht wordt om mede-
werking voor het verkrijgen van
sport-akkommodaties.
Voorstel van de heer J. Attema om
de machtiging aan burgemeester en
wethouders tot het verlenen van
garanties t.b.v. de partikuliere wo-
ningbouw en de verwerving van be-
staande woningen voor 1979 in te
trekken en iedere garantielening
door de raad te laten bekrachtigen.

4. Begrotingswijzigingen :
63e wijziging gemeente-begroting '78
2e wijziging begroting P.W. '78.

5. Onderwijsaangelegenheden :
Vaststelling vergoeding per lokaal en
per kleuter bijzonder kleuteronder-
wijs over 1978.
Vaststelling eksploitatievergoeding
bijzonder lager onderwijs over 1978,
ingevolge art. 101, 2e lid Lager On-
derwijswet 1920.
Vaststelling administratievergoeding
bijzonder lager onderwijs over 1978
ingevolge art. 101, 8e lid van de La-
ger Onderwijswet 1920.
Vaststelling bedrag per leerling van
de materiële eksploitatiekosten der
openbare scholen voor g.l.o. over
1979.
Administratievergoeding t.b.v. het
bijzonder lager onderwijs over '79.
Vaststelling getal wekelijkse lesu-
ren vakonderwijs in 1979.
Transakties onroerend goed :
Verhuur grond t.b.v. anti-slipschool
Verhuur konsumptie-gelegenheden
binnen circuit-gebied.
Aankoop pand.
Verkoop strook grond Prof. Zee-
manstraat.
Bestemmingsplannen e.d.
Fonotheek openbare bibliotheek.
Verstrekken van een uitkering in
verband met de nakalkulatie van de
trend over 1978.
Benoeming leden kontaktkommis-
sie kulturele belangen.
Rondvraag.

reikend zal zijn. De gemeente welke de
hypotheekgarantie heeft verleend
draait dan voor de financiële gevolgen
op, aldus Attema. De gemeenschap
wordt in zijn ogen de dupe. 'Een
uiterste voorzichtigheid tot het verle-
nen van gemeentelijke garanties blijft
dan ook geboden', waarschuwt hij.
Attema heeft er kennelijk weinig of
geen vertrouwen in dat b en w zijn
waarschuwing voldoende ter harte
zullen nemen en stelt zijn mede-afge-
vaardigden daarom voor de aan het
kollege verstrekte machtiging voor de
hypothekaire garanties in te trekken
en deze aan de raad te delegeren.

Namens de familie :
M.M. van Petegem

Zandvoort, januari 1979
Kerkstraat 28 - Postbus 54

medische dienst
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst

' worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 januari a.s.
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel 02526 -
6495.

Hiermede willen wij U onze welgemeende dank betuigen voor alle be-
wijzen van steun en deelneming welke wij ondervonden tijdens het ziek-
bed en het overlijden van onze lieve tante

SIENTJE VISSER - PAAP

. Namens de familie :
Bep Rekkers - van der Sloot.

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond
na het onverwacht overlijden van mijn inniggeliefde man, onze lieve,
zorgzame vader en opa

JACOB PAAP

betuigen wij U onze oprecht dank, in het bijzonder aan dokter P. Flie-
ringa voor de goede morele steun die hij in de moeilijke dagen voor ons
is geweest.

Namens ons allen
J. Paap - Koning.

Zandvoort, januari 1979.
Koningstraat 24.

OPKNAPBEURT GEMEENTEWONINGEN
BEGINT OVER TWEE MAANDEN

HERVORMDE KERK
zondag 28 januari a.s.:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, (crèche

aanwezig).
10.30 uur: Jeugdkapel.

• GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 januari a.s.
10.00 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri-

cum.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 28 januari a.s.:
10.30 uur: Ds. J.C. Beekhuis, d.g.

Haarlem, dienst 'met als
thema "Euthanasie"

woensdag 31 januari a.s.
14.00 uur : Vrouwenmiddag
20.00 uur: Discussie over euthanasie.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 januari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang.
zondag 28 januari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering St. Caeci'

koor.
Na de hoogmis jaarvergade-
ring in "De Krocht".

o Over enkele maanden zal een begin
worden gemaakt met de eerder in de
koerant aangekondigde opknapbeurt
van de gemeentewoningen aan Hob-
bemastraat, hoek Jan Steenstraat en
L'Amistraat. Het betreft het inlopen
van achterstallig onderhoud aan schil-
derwerk, de vernieuwing van de gas,
water- en elektriciteitsleidingen en
de vervanging van door weer en wind
aangetast raamkozijnen, deurposten,
e.d. Men verwacht met de uitvoering
van de noodzakelijke onderhoudswer-
ken in de eerste week van april te kun-
nen starten.
Ook de gemeentewoningen aan Ko-
ningstraat en Van Ostadestraat zullen
bij de opknapbeurt worden betrokken.
Binnenkort zullen de bewoners van de
betrokken percelen bezoek ontvangen
van funktionarissen van bouw- en wo-
ningtoezicht die hetgeen moet worden
verbeterd en vernieuwd komen opne-
men. Waarschijnlijk komen de wonin-
gen begin mei aan de beurt om te wor-
den opgeknapt. De reeds eerder bespro-
ken en onderzochte mogelijkheid de
bovenétages van de gemeentewonin-

gen te verruimen door het aanbrengen
van dakkapellen zal binnenkort op-
nieuw punt van diskussie uitmaken in
de raadskommissies van advies en bij-
stand. De uitvoering van de onder-
houdswerkzaamheden zal er niet door
worden vertraagd of doorkruist.

adviesdiensten

ZANDVOORT EEN DAG
ZONDER STROOIZOUT
Eén dag is Zandvoort verstoken ge-
weest van het onmisbare strooizout om
de gladheid van de wegen en pleinen
zo effektief mogelijk te bestrijden. De
dienst van publieke werken heeft flink
aan de bel getrokken bij de zoutleve-
ranciers en gisteren werd 36 ton pekel
aangevoerd. Genoeg om een volgende
aanval van de winter te kunnen op-
vangen, dacht men.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, "Louis Davidsstraat
Eerste en derde woensdag van de maan
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maar
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.



geen kermis
dit jaar?

Instoilatfie bureau

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484

Wanneer de gemeenteraad er net zo over denkt als het kollege van b en w wordt
dit jaar in Zandvoort geen kermis gehouden. De Bond van Kermisbedrijfhou-
ders heeft enkele weken geleden bij b en w een verzoek ingediend de jaarlijkse
zomerkermis op het zgn. 'Zwarte Veld' alsnog doorgang.te laten vinden, maar
het gemeentebestuur is van mening dat het verzoek van de eksploitanten dient
te worden afgewezen. Dit op grond van klachten over geluidshinder van de
buurtbewoners en het verlies aan parkeerruimte in het dorpscentrum. Verder
achten b en w het gevaar voor de brandveiligheid niet denkbeeldig wanneer de
straten door geparkeerde auto's en vrachtwagens worden geblokkeerd. >

hier
staat
uw
brief

eanduoartee Noeranr

Het bericht dat loslopende honden
herten aanvallen in de duinen berust
op een misverstand. Herten komen al-
leen op de Veluwe voor. Hier in de dui-
nen en elders in Nederland zijn het
reeen. Het mannetje is de reebok, het
vrouwtje de reegeit. De vacht is in de
winter bruinachtig-grijs en in de zo-
mer lichter van kleur. Overdag houdt
het zich schuil in het struikgewas en
's nachts is het op zoek naar voedsel
(laveien).
Een reegeit krijgt in de rrgel 2 jongen
(reekalf) die in april-rnei geboren wor-
den. De jongen worden beschermd
door hun gespikkelde en gevlekte huid.
Deze schutskleur komt overeen met
de zonnestralen die tussen de blade-
ren en takken in een bos op de grond
komen. Ze verblijven de eerste weken
in zo'n beschutte omgeving. Als de
moeder er niet bij is blijven ze onbe-
wegelijk liggen. Vindt u toevallig een
reekalf raak het niet aan en neem het
vooral niet op. De moeder stoot het l
onherroepelijk a£en het zou jammer-
lijk van honger omkomen.
Een ree uit een voedselrijk gebied
heeft doorgaans een groter en mooier
gewei dan een ree uit een voedsejarm
gebied. De witte vlek onder de staat
heet de spiegel. Heeft de reegeit jon-
gen en dreigt er gevaar dan wordt de-
ze groter. Het jong is dan gewaar-
schuwd.
Laten we vooral zuinig zijn op elk
stukje bebost duin en ons bezinnen
voordat we er een aanslag op plegen
om er luxe woningen te bouwen. Hoe
rijk is Zandvoort nog dat reeen zo
dicht hijonze nabijheid zijn.

J.L.G. Niessen.
P'S. Houdt uw hond altijd aangelijnd
dit zal ook de vogelstand ten goede ko-
men.

MORGEN FIETSENKIJKDAG

Morgen vindt in garage Raaijen aan de
Burg. van Alphenstraat de jaarlijkse
kijkdag van door de zandvoortse poli-
tie in de loop van 1978 gevonden fiet-
sen plaats. Tussen 14.00 en 16.00 uur
kan men de tweewielers komen bezich-
tigen. Wie weet is uw vermiste vehikel
er bij.

AMNESTT
INTERNATIONAL

giro
454000

PLAATJESAVOND GAAT NIET DOOR

H. W. COSTER ,v.
Makelaar o.g. UdNSM

UdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPIJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

ZONNEHEMELS/ZONNEBANKEN

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden.
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel
en / of zonnebank van Iris.
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be-
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland.
18 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op
alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.
Iris Import-export, Lorentzkade 438, Haarlem.
Tel. 023-245596.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan vari Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur m uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Haltestraat 65, tel 2060

De voor hedenavond geplande bijeenkomst van de afd. Zandvoort van de
Ned. Hartstichting in het verenigingsgebouw 'DeKrocht' aan de Grote
Krocht, waarop de firma Bakels een serie lantaarnplaatjes van Zandvoort
van rond de eeuwwisseling zou vertonen, gaat wegens het slechte weer
NIET door. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

•& ttetctoitltrbttirdt

3»«ltwtraat 16 • Handboor»

tgelefoon 02507-4409



DEALER
Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam

Autobedrijf

~\*jr VERSTEEGE
w. JLmi Q ZANDVOORT 02507-2345

V°OR
Nieuwe en gebruikte auto's

SCHOONHEIDSSALON
"LAVINA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage,
behandeling volgens afspraak.
Lavina van Tenerode - Sneller»
Brederodestraat 77 - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos

Vodr

ABONNEMENT

2135

BELLEN

|ffPTy : • - . . • - : . : . '
ANSJE MOLENAAR
(als thuiénéaisfër)met haar • .

w t i y ï z e " mode.

LEDENVERGADERING CDA
kamerkring Haarlem

Maandagavond 29 jan. a.s. in de
"WINTERTUIN"

Stationsplein 96 - Haarlem
aanvang half acht.

ja, misschien een oude schoen.
Je weet het nooit.

Maar met een advertentie in de
ZANDVOORTSE KOERANT
heb je vrijwel altijd sukses.

Daarom even bellen naar nummer 2135

ja!

luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.ó.
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti-
viteiten die men in de toekomst wil gaan ontwikkelen voor instandhouding
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje-
straat en de boetiek L'avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein).

steun

giro
454000

voor plaatselijke
financiële steun:

AMNESTY
INTERNATIONAL

Werkgroep
Zandvoort
rek. 565710451
AE(N Zandvoort

195 Kook
in de Bibliot

toeken

Lees toch wat je lekker vindt
PubhLit'e aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE.

ruimen op!
STANTEN

MET 30 °/o tot 50 % KORTING.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KiRKSTR.20 TEL-.3136

omroepers

Aangeboden wegens*ver-
huizing : Ahorn slaapkam.
hand gemaakt, best. uit:
lits-jumeaux, achterwand
m. verl., kaptafel, linnen-
kast. f. 250,--.
Moderne stalen salontafel
f. 100,-.
Prachtige Bocal gashaard,
f. 75,--.
Telefoon 41 02.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18 00 uur. zaterdag geopend
tot'13.00 uur.
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
FletningstrMt 104 td. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het ElisajiJeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel.02507-7938 '

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?-

Voor uw familie- en
• handelsdrukwerk.
F.M.VANDEURSEN

Schoolstraat 2
Telefoon 02507 - 2507

Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.jj. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Inlijsten bij
"DE BOET"

Winkelcentrum nw. noord.

WEBER schoonmaakbedrijf
Boerlagestraat 2
Tel. 02507-4090
vraagt
MANNELIJKE of
VROUWELIJKE
medewerkers voor de avond-
uren.

't f kinder) WINKELTJE

11.30 -l 8.00 uur
Zondags 13.00-18.00 u.

Buureweg 1-3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.



79e jaargang no. 8 - verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 30 januari 1979

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduoorrse
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg 1,telefoon (02507) 2135- uitgavezandvoortsekoerantbv
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 1450 per post f 37.50

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief. f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank 35555tnv de zandvoortse koerant

RESULTAAT VAN HOORZITTING

nieuwe pw prent voor speelweide
Het iedereen naar de zin te maken in-
zake een beter gebruik van het speel-
veldje tussen de A.J. van der Moolen-
straat en de Vondellaan zal wel niet
lukken, maar het ziet er wel naar uit
dat de gemeente een eind tegemoet kan
komen aan de wensen en verlangens
van de bewoners van de aan het ter-
reintje grenzende huizen.

Dit mag worden gekonkludeerd uit de
donderdagavond in de Josina van den
Endenschool gehouden hoorzitting,
waar een delegatie gemeenteambtena-
ren o.l.v. wethouder Termes van pu-
blieke werken van gedachte wisselde
met een tiental straat- en buurtbewo-
ners over het vinden van een oplos-
sing van hun problemen. Die worden
volgens de bewoners vooral veroor-
zaakt door de oudere jeugd die het
terreintje gebruikt als sportveld en de
voetpaden tussen de woningen en het
veldje als racebaan voor bromfietsen.
Daardoor dreigt niet alleen de oorppron-
kelijke funktie van het terreintje als
groenvoorziening en speelplaats voor
de kleuter verloren te gaan, maar ook
het woon- en leefklimaat voor de be-
woners van de omliggende huizen
grondig te worden bedorven. Op de
hoorzitting gaven zij daar een beeldend
verslag van. Voetballen vliegen door
de ruiten, het terreintje verandert in
een zandwoestijn en horen en zien ver-
gaat de omwonenden door het brom-
fietslawaai op de voetpaden. Verma-
nende woorden of een tolerante be-
nadering hebben geen enkele uitwer-
king. De toestand wordt met de dag
ongunstiger, betoogden de bewoners.
In de door de dienst van publieke wer-
ken op de hoorzitting aangedragen op-
lossing van de kwestie door middel
van herstel en uitbreiding van de
groenvoorziening en de konsentratie
van de speelattributen voor de klein-
tjes, zagen de bewoners weinig heil.
De struiken zouden in de kortste keren
zijn verdwenen en voor de kleuter zou
er veel te weinig ruimte overblijven,
was hun kommentaar.

De speelweide tussen de Vondellaan en de A.J. van der Moolenstraat lag er vredig bij op het moment dat
fotograaf Jacob Koning dit plaatje schoot.

Wethouder Termes stelde zich soepel
op tegenover de kritiek op het plan.
Hij had er geen enkele moeite mee de
door de dienst van publieke werken
vervaardigde prent aan te passen bij de
verlangens van de direkt betrokkenen.
Wij staan open voor iedere suggestie
die in de huidige situatie verbetering
kan brengen, aldus de politiek verant-
woordelijke man voor pw.
Uitbreiding van de groenvoorziening
kan misschien helpen wanneer er bo-

men inplaats van struiken worden ge-
plant, dachten de bewoners. De speel-
attributen voor de jongste kinderen
moeten blijven waar ze nu staan en
de voetpaden zoveel mogelijk ontoe-
gankelijk gemaakt voor brommers.
Niet alleen door drempels in de pa-
den aan te brengen.zoals door pw
voorgesteld, maar ook door de ingan-
gen van de speelweide te beveiligen.
Wethouder Termes zegde toe dat de
door de bewoners naar voren gebrach-

te ideeën nader zullen worden uitge-
werkt in een nieuwe schets van de
dienst die zij na gereedkomen krijgen
toegezonden voor het maken van op-
en aanmerkingen. De bewoners van de
Vondellaan en A.J. van der Moolen-
straat hadden overigens niet alleen
oog voor hun eigen problemen. De
oudere jeugd zal toch zeker ergens
naar toe moeten om te kunnen voet-
ballen, vonden zij. In dit verband
werd de mogelijkheid geopperd van
uitbreiding van de huidige outillage
van het speelgedeelte van de Nic. Beets-
laan voor kinderen tussen 8 en 16 jaar.
Ook dit zal nader worden bekeken,
beloofde Termes.

waterstanden

febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

H.W.
06.16
07.04
07.56
08.44
09.48
11.00
00.07
01.02
02.00
02.43
03.20
03.56
04.21
04.55
05.23

L.W.
14.19
15.07
15.59
16.47
17.51
19.03
08.10
09.05
10.03
10.47
11.24
12.00
12.26
13.00
13.27

H.W.
18.35
19.24
20.13
21.11
22.22

12.24
13.30
14.15
14.56
15.29
16.05
16.31
17.01
17.32

L.W.
02.39
03.26
04.17
05.14
06.25
06.48
20.27
21.23
22.19
23.00
23.32
00.11
00.44
01.09
01.36

Op zaterdag 3 februari a.s. organiseert de in Zandvoort gevestigde Academy
for Asian Figtiting Arts een karatetoernooi in de Van Pageehal aan Je Fleming-
straat in nieuw-noord. Voorde karate-ontnioeting hebben :ich teams van de
wereldkampioen karate Otto Roethof en de nationale titelhonder Soto laten in-
schrijven. Uiteraard zullen ook leden van de academy op de mat verschijnen.
De wedstrijden zullen worden geleid door arbiters van de Bitdo Bond Nederland.

Het toernooi begint om 20.00 uur en de entree is vastgesteld op f. 3,50 p.p.

eanduaorrse
hoeranr

brengt het laatste nieuws
op dinsdag en op vrijdag

• In verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd zal adju-
dant F.M. Brockhus van de zandvoort-
se gemeentepolitie eind april afscheid
nemen van het korps. Op 27 april a.s.
zal hem door kollega's en superieuren
een afscheidsreceptie worden aangebo-
den.

TREEDT VVD-RAADSLID
JAN JONGSMA
HEDENAVOND UIT DE RAAD ?

kortstondige politieke karriëre . . . .?

Volgens ingewijden in de zandvoortse
politiek zou het vvd-raadslid Jan Jongs-
ma ernstig overwegen zijn zetel in de
gemeenteraad ter beschikking te stel-
len. Zijn vertrek zou direkt verband
houden met de onwerkzame sfeer in
de liberale fraktie als nasleep van de on-
enigheid over de wethouderskandidaat
van zijn partij voor een nieuw te vor-
men kollege van b en w na de gemeen-
teraadsverkiezingen in juni vorig jaar.
Jongsma schaarde zich toen met het
grootste deel van de nieuw gekozen
vvd-afgevaardigdc- achter Je ben. .«-
ming van Piet Keur inplaats van de
zittende wethouder Jelle Attema.
Toen de vvd er niet in slaagde met één
kandidaat te komen voor een zetel in
b en w besloten de andere partijen de
liberalen buiten spel te zetten en werd
Jan Termes van de lokale groepering
inspr. nu in het dagelijks bestuur van
de gemeente gekozen. Hoewel de
breuk tussen de leden van de vvd-frak-
tie voor het oog van de buitenwacht
werd gelijmd, is men er totnogtoe
blijkbaar niet in geslaagd de eenheid
ook binnenskamers te herstellen.
Tegenover de redaktie van de Zand-
voortse Koerant wilde Jongsma beves-
tigen noch ontkennen dat hij zou af-
treden. Hij had, zo deelde hij mee,
met zijn fraktievoorzitter afgesproken
geen enkele mededeling over zijn poli-
tieke toekomst te zullen doen voor
hedenavond acht uur, het begin van
de eerste bijeenkomst van de gemeen-
teraad in het vier weken oude jaar.
'Wacht maar af', was het enige dat
Jongsma kwijt wilde.



familieberichten familieberichten

uitbundig feest

Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve
moeder

ANNA ANTONIA SPITTERS
weduwe van Thomas Wilhelm Marie Knuvelder

op de leeftijd van 66 jaar. •

Haarlem : F.S.G.M. Knuvelder
A.M.D. Knuvelder-van der Gulik

Zandvoort, 27 januari 1979.
Weimarweg 1

Correspondentie-adres :
Van Oosten de Bruynstraat 5, Haarlem.

De Eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 31 januari a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht te
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op
de R.K. Begraafplaats St. Jozef aan de Vergierdeweg te Haarlem N., om-
streeks 12.30 uur.

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Post-
straat 7 te Zandvoort. Geen gelegenheid tot bezoek.

Gelegenheid tot-condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de
begraafplaats.

De huidige leerlingen van de Dr. Al-
bert Plesmanschool zullen op latere
leeftijd beslist geen problemen krij-
gen door een opgekropte agressie je-
gens hun onderwijzers en onderwij-
zeressen. Die konden ze zaterdag na-
melijk kwijt door met ballen de kari-
katuren van de leerkrachten te bekoge-
len. Onze fotograaf probeerde er ach-
ter te komen op wiens konterfeitsel
het meest gemikt was, maar door de
op de school heersende kollegialiteit
lukte dat niet.

Dit ballen gooien was één van de elf
altrakties die ter gelegenheid van het
vijf en twintig jarig bestaan van de Dr.
Albert Plesmanschool in de feestelijk

mevr. Kraan - Meeth

versieide lokalen werden gehouden.
Er was een verkleedhoek, een fotowed-
strijd en de kinderen konden kaarsjes-

schieten. Dat bestond uit het met
wegwerp-injektiespuiten (uiteraard
zonder naald ! ) doven van branden-
de kaarsen, wat natuurlijk resulteerde
in een waterballet. Verder mochten
de leerlingen van de basisschool pro-
beren uit een schoolbord vol letters
verborgen woorden,op de school be-
trekking hebbend, te vinden. Voor
de kleintjes van de nauw verbonden
Josina v.d. Endenschool was er een
grabbelton. Veel plezier hadden de
kinderen om een aantal jeugdfoto's
van de leerkrachten. Om echter hun
juf of meester, die in hun huidige ge-
daante er naast waren afgebeeld er uit
te halen, viel niet mee. Niet zo ver-
wonderlijk vertelde één van de leer-
krachten, mevrouw Weidema, want
op een foto van haar en haar zusje had
haar zoontje die de foto nooit eerder

roto Jacob Koning

had gezien, prompt het zusje aangewe-
zen. Bij de cavia-race was door de or-
ganisatoren vooraf bedongen dat de
cavia er zelf ook plezier in moest heb-
ben, en dat hij duidelijk. De disko-
theek was een vondst : hoel echt,dus
een beetje donker. Ook 's avonds tij-
dens de reunie van de ouderen, die
zich in een grote opkomst mocht ver-
heugen, was deze diskotheek één van
de hoogtepunten. Maar met deze feest-
dag is er nog geen eind gekomen aan
de jubileumviering, vertelde ons het
waarnemend hoofd, de heer Kroeze.
Ook de restvan het schoojaar, zal in
het teken er van staan, o.a. met een
spelletjesdag en een musical.

OPKNAPBEURT HOBBEMA-
STRAAT DONDERDAGAVOND
IN KOMMISSIE PW

In een brief aan de voorzitter en de le-
den van de kommissie van advies en
bijstand van publieke werken vraagt
het pvda-gemeenteraadslid Ineke Wind
met klem de vorige week aangekondig-
de uitvoering van de opknapbeurt van
de gemeentewoningen in Hobbema-
straat e.o. in behandeling te nemen op
de voor donderdag 1 februari a.s. vast-
gestelde openbare bijeenkomst van
deze kommissie.

Zij schrijft over informatie te beschik-
ken waaruit blijkt dat er opnieuw het
een en ander s'chort aan het overleg
tussen de gemeente en de bewoners
van de op te knappen percelen. Ten-
einde te voorkomen dat de huurders
wederom gekonfronteerd worden met
plannen die reeds in een vergevorderd
stadium verkeren, acht briefschrijfster
het van het grootste gewicht dat het
projekt aan de agenda voor de vergade-
ring van overmorgen wordt toegevoegd.
Aan het slot van haar schrijven dringt
Ineke Wind er op aan bewoners van de
gemeentewoningen die de vergadering
willen bijwonen in de gelegenheid te
stellen hun zienswijze op het herstel
van de huizen naar voren tebrengen.
De kommissie, die om 8 uur in het ge-
meentehuis bijeenkomt, heeft het ver-
zoek van de socialistiese afgevaardigde
inmiddels ingewilligd en de zaak op de
rol geplaatst.

• Eind 1978 waren bij het buro van
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning van de gemeente 338 woningzoe-
kenden ingeschreven. Dit is 95 perso-
nen meer dan bij het begin van de aan-
melding in januari van het vorig jaar.
Het leeuwendeel wordt gevormd door
alleenstaanden beneden de 65 jaar. Hun
aantal bedraagt 106 (31,36%). Daar-
na volgen de a.s. echtparen, 75 in to-
taal (22,20%).

• Er komt schot in de besluitvormings-
procedure die aan het stichten van een
ruimte voor het beoefenen van zaal-
sporten door leden van Zandvoort-
meeuwen vooraf gaat. In de voor over-
morgen geplande openbare vergadering
van de raadskommissie van bijstand en
advies van publieke werken willen b en
w het advies van de kommissie inwin-
nen over het nemen van een voorberei-
dingsbesluit m.b.t. de bouw van een
sporthal op het terrein van Zandvoort-
meeuwen aan de Vondel laan. Het be-
stuur van Zandvoortmeeuwen heeft
in de afgelopen jaren verscheidene ma-
len aangedrongen op de totstandko-
ming van dit projekt.

gemeente
zandvoort

Vacatures Reserve-gemeentepolitie Zandvoort

Bij het korps Reserve-gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele vaca-
tures te vervullen.
Gegadigden moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 35 jaar oud
zijn en een minimale lengte van 1.70 rn. hebben.
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische
keuring te ondergaan.
Zij die nog militaire verplichtingen hebben of bij de Bescherming
Bevolking zijn ingedeeld, komen niet in aanmerking.

Reservisten dienen de opleiding te volgen die van september tot
mei wekelijks op vrijdagavond wordt gegeven. In de zomermaanden
moet af en toe een weekend praktische dienst worden gedaan.

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37, 2042
G D Zandvoort.
Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben behoeven niet opnieuw
te reflecteren.
Nadere inlichtingen zijn telefonisch - na 19.00 uur - bij de onder-
staande personen te verkrijgen:
M.J. Methorst, commandant Res.Pol. - tel. 3365
G.W. Schaap, wnd. commandant Res.Pol. - tel. 5041
P.Ph.J. Joukes, secr. vereniging Res.Pol. - tel. 7036

V

• Ook de laatste dagen deden zich
weer legio slippartijen voor in de ge-
meente tengevolge van bevroren en
spiegelglad geworden weggedeelten.
Op de kruising van de Thomsonstraat
en de Lorentzstraat schoot een auto
tegen een lichtmast en op de Rotonde
ramde een automobilist eveneens een
lantaarnpaal. Persoonlijke ongevallen
deden zich daarbij niet voor.

• Bij de recherche werd aangifte ge-
daan van een inbraak in een woning
aan de Burg. Engelbertstraat. De buit
bestond uit negen zilveren zakhorloges
die een waarde vertegenwoordigen van
f. 1.700,-.

• Voor de samenstelling van een nieu-
we vvv-informatiegids, waarvan de voor-
bereiding al een flink eind gevorderd
is, doet de direktie van de vvv een be-
roep op verenigingen, organisaties en
instellingen datum en genre van, de
aktiviteiten die zij in de komende
maanden ontplooien zo spoedig mo-
gelijk aan het toeristenburo door te
geven. Een telefoontje naar het vvv-
kantoor is al voldoende. Bellen 7347.
Even binnenlopen bij het buro aan
het Schoolplein kan natuurlijk ook.

WIE HELPT
ANSJE MOLENAAR
(als thuisnaaister) met haar

eigen"wijze" mode.
Be! dan even 6 3 O 8.

Te koop aangeboden :
blank eiken dressoir f.100,-;
blank eiken theemeubel
f. 50,-; schommelstoel
f. 35,-; olietank (gevel) inh.
200 Itr. f. 35,-; keukenblok
!gt. l mtr. stalen blad f. 25,-
; ouderwetse autokoffer pr.
n.o.t.k. Tel. 4245 b.g.g.
3105.

VAKANTIE-ADRES
gevraagd plm. 6 personen.
Dicht bij zee, eerste 2 we-
ken van juli. Fam. J. Simo-
nis, Corn. Schellingerlaan
59, Zeist, Tel. 03404-18857.

Te huur gevraagd
ZOMERHUIS

of VRIJE ETAGE
voor de mnd. augustus in
Zandvoort-centrum.
Inl. tel. 020-36 88 16 na
18.00 uur.

WIE wil ons enkele ochten-
den per week helpen in de
huishouding. Fam. Heino,
tel. 56 48.

WONINGRUIL
Aangeb. te Haarlem : vrij
huis - 5 kam., keuken, tuin
en achterom.

Huur f. 165,50 p.mnd.
Gevr. woning te Zandvoort
of omg.
Brieven onder nr. 80 buro
van dit blad. Tel. 023-
351238.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365
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raad in ijltempo door agenda heen
De voor de eerste zitting van de gemeen-
teraad in het.nieuwe jaar opgestelde a-
genda, die weinig interessante onderwer-
pen bevatte, werd door de volksvertegen-
woordiging dinsdagavond in ijltempo
afgewerkt. Om 8 uur begon de vergade-
ring en om 9 uur stonden we al weer
buiten op de stoep.

Aan de behandeling van de ingekomen
stukken werd nog de meeste tijd be-
steed door het gezelschap gezworenen
en afleggers van de gelofte. Vvd-frak-
tievoorzitter Joustra was het niet eens
met het voornemen van b en w dit jaar
geen kermis toe te staan in Zandvoort
op grond van de geluidshinder en het
verlies -aan parkeerruimte. Wanneer de
eksploitanten van de attrakties er zorg
voor dragen dat de muziek vanaf één
punt wordt geregeld, kon wat hem be-
treft het feest best doorgang vinden.
Burgemeester Machielsen dacht dat het
lawaai niet te beteugelen viel. Waar je
de kermis ook neerzet, overal zal het
klachten regenen over de geluidsover-
last.
Als we de kermis nu eens situeren op
het spoorwegemplacement langs de
Van Speykstraat ? , opperde Joustra.
Wanneer de NS er mee instemt zullen
b en w geen bezwaar maken, aYitwoord-
de de voorzitter. Maar de gemeente zal
in ieder geval geen terrein beschikbaar
stellen voor de kermis.
Joustra was niet tevreden en zocht
met zijn ogen steun bij zijn kollega's.
Maar die hielden de blik strak gericht
op een snelle afwikkeling van de agen-
da.
Die kwam spoedig in zicht.
Maar eerst werd nog even gebakkeleid
over de vraag of het voorstel van de
vvd-er Attema om de aan b en w ver-
leende machtiging tot het verlenen
van garanties aan partikulieren voor
de bouw of aankoop van woningen
in te trekken, wel of niet aan de agen-
da zou worden toegevoegd. B en w
wilden in de gelegenheid worden ge-
steld om eerst pré-advies uit te bren-

B & W WILLEN MINDER
KAMPEERHUISJES
AAN NOORDERSTRAND

Uit oogpunt van brandveiligheid willen
b en w streven naar vermindering van
het aantal kampeer huisjes aan het noor-
delijk deel van het strand. De huisjes
staan thans op een afstand van een me-
ter van elkaar en het kollege wil die af-
stand, in navolging van de richtlijnen
van de Nederlandse Kampeerraad,
brengen op tenminste drie meter en de
vrije ruimte voor elk vakantiehuisje
op tenminste acht meter. Een ambte-
lijke werkgroep heeft inmiddels op-
dracht gekregen na te gaan aan welke
eisen het strandtentenkamp aan het

1 noorderstrand op grond van de huidi-
1 ge inzichten moet voldoen. In verband

met de nu reeds vaststaande noodzaak
tot vermindering van het aantal kam-

• peerhuisjes, heeft het gemeentebestuur
de kampeerverenigingen verzocht van
gedachten te wisselen en overleg te ple-
gen over een passend en effektief sys-
teem voor het terugbrengen van het
aantal vakantieverblijven.
In de voor het a.s. zomerseizoen af te
geven vergunningen voor het plaatsen
van de tenthuisjes zullen vooral t.a.v.
de brandveiligheid zwaardere eisen
worden gesteld, aldus b en w.

eanduüorrse teranr

gen. Pvda-woordvoerder Gert Toonen
daarentegen drong op direkte behan-
deling aan. Hij zag er een poging van
de eks-wethouder in om op deze ma-
nier weer een vinger op de pols te krij-
gen bij de transakties in onroerend
goed.
Het beloofde een pittige diskussie te
worden, maar dat pakte anders uit.
Er moest eerst over worden gestemd,
bracht de heer Machielsen het gezel-
schap in herinnering.
Die staakten toen acht leden tegen
onmiddellijke behandeling stemden
en acht, o.w. Attema's fraktiegenoot
Jongsma, voor. En dat betekenden
dat de kwestie werd verschoven naar
de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
Maar dan is er geen pré-advies van
b en w, riep P. Flieringa van inspraak
nu, want dan moeten we opnieuw
gaan stemmen over de vraag of we de

zaak naar het kollege verwijzen of di-
rekt aan de orde stellen. Machielsen
dacht dat b en w in de volgende ver-
gadering best met een pré-advies kun-
nen komen.
Dat is tegen de regels van het spel, pro-
testeerde Flieringa.
De_'voorzitter wilde er niet zwaar aan
tilfën en nodigde de inspraak nu-afge-
vaardigde uit zijn voorbeeld te vol-
gen.
Voor deze keer dan, zwichtte de dok-
ter, maar het blijft fout.
Zoals gezegd stonden we om 9 uur weer
op de keien.
De raad vergaderde achter gesloten
deuren nog even door over de aankoop
door de gemeente van een woonhuis
aan de van Kinsbergenstraat. De pvda
vond dit nodig omdat bij de transaktie,
volgens de heer Van der Moolen, een
lid van de gemeenteraad was betrok-
ken.

Toen de deuren weer openzwaaiden
kwamen we net op tijd binnen om te
vernemen dat de koop was gesloten.
Alleen mevrouw Hugenholtz van de
vvd had bezwaar.
Zij vond een rendement van 2 percent
per jaar voor de gemeente te schriel en
stemde tegen. Over de rol van het niet
bij name genoemde raadslid bij de
verkoop werd met geen woord gerept.
Op die manier komen we natuurlijk
geen steek verder met de openheid
van bestuur. Eerst in tegenwoordig-
heid van het publiek suggereren dat er
iets mis is met een raadslid, de kwes-
tie vervolgens achter gesloten deuren
bespreken en tenslotte in het open-
baar doodzwijgen. De waarschuwing
van de voorzitter zich niet aan het kol-
legeprogram vast te klampen is niet
eens nodig. De raad brengt het fraaie
stuk vol beloften over de demokrati-
sering van het bestuur zelf wel om zeep.

^•burgerlijke stand
• • • ' ' • ' : ' - -

24 januari - 30 januari 1979

ondertrouwd : Marinus van den
Berg en Maria Hendrica Johanna Kop-
pen.

getrouwd : Martin Seitz en Marga-
retha Elisabeth Berkhout.

overleden : Anna Antonia Knuvel-
der, geb. Spitters, oud 66 jaar.

overleden buiten de gemeente :
Haring Hendrik Repko, oud 87 jaar.

waterstanden

BURGEMEESTER WAARSCHUWT DE RAAD

maak van kollegeprogram
geen dogma

febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H.W.
06.16
07.04
07.56
08.44
09.48
11.00
00.07
01.02
02.00

L.W.
14.19
15.07
15.59
16.47
17.51
19.03
08.10
09.05
10.03

H.W.
18.35
19.24
20.13
21.11
22.22
- .-
12.24
13.30
14.15

L.W.
02.39
03.26
04.17
05.14
06.25
06.48
20.27
21.23
22.19

Aan het begin van de eerste bijeen-
komst van de gemeenteraad in het
nieuwe jaar bracht raadsvoorzitter
Machielsen enkele gebeurtenissen uit
het voorbije jaar in herinnering en
stipte een paar zaken aan welke in de
komende maanden de aandacht van de
zandvoortse volksvertegenwoordiging
zullen vragen.

Hij wierp een korte terugblik op de
festiviteiten rond de viering van het
honderdvijftig-jarig bestaan van Zand-
voort als badplaats, de gemeenteraads-
verkiezingen in juni j.l. en de samen-
stelling van een nieuw kollege van b
en w. De opstelling van een kollege-
program door de in b en w vertegen-
woordigde partijen, noemde burge-
meester Machielsen 'een nieuw ele-
ment in de zandvoortse politiek'. De
verwezenlijking van de in dit program
opgenomen wensen en verlangens zal
sterk afhangen van de werkelijkheid
van alle dag en voorzitter waarschuw-
de er voor het program niet als een
dogma te beschouwen. Maak er geen
heilige koe van, was zijn teneur.
Het verheugde hem dat een aantal in
het kollegeprogram genoemde zaken
parallel liepen met de eveneens vorig
jaar uitgebrachte beleidsnota van b
en w. Dit zal een konstruktieve samen-
werking tussen kollege en de raad ten
goede komen, meende hij. De uitvoe-
ring van kollegeprogram en beleidsno-
ta zal door het vele voorbereidende
werk in de vorm van nota's en rappor-
ten over de mogelijkheden van realisa-
tie veel tijd en geduld vergen,.aldus de
voorzitter. Overijlde besluitvorming,
tengevolge van ongeduld, spontaniteit
en mogelijk onder druk zou ons in de
nabij of verre toekomst lelijk kunnen
opbreken, dacht de heer Machielsen.
Daarom diende de besluitvorming over
de aan de orde komende zaken zorg-
vuldig te worden voorbereid. Hij vroeg
de raad de politieke moed op te bren-
gen om de hoofdlijnen van het beleid
-de zaken waar het om gaat- te vol-
gen en zich hiervan niet te laten aflei-
den door het behalen van suksesjes op
korte termijn.
Sprekende over het totaal andere beeld
van de bebouwing van Zandvoort in
vergelijking met vroeger jaren zag de

Machielsen: 'waken voor verdere ver-
stedeling . . .'

heer Machielsen in een ongebreidelde
voortgang van de verstedelijking 'een
gevaar voor de sfeer en de aantrekke-
lijkheid van het dorp'. Wat de voorzit-
ter, na ruim een jaar burgemeester-
schap, vooral was opgevallen en door
hem positief werd gewaardeerd was
het sterke onafhankelijkheidsgevoel
van de dorpsbewoners en hun bereid-
heid om op vrijwillige basis anderen
te helpen. Hij kwalificeerde de hulp-
vaardigheid als 'onmeetbaar en onbe-
taalbaar'.
De heer Machielsen sprak de vrees uit
dat de eigen-geaardheid van de bevol-

king in het gedrang komt door een
te ver doorgevoerde reorganisatie van
het binnenlands bestuur. Het door de
gemeente overdragen van taken aan
de provincie waardoor de gemeente-
lijke zelfstandigheid wordt verkleind.
Op zich een goede zaak wanneer het
gaat om de verbetering van de kwali-
teit van de openbare voorzieningen, maar
funest voor instellingen en organisaties
die, zoals in Zandvoort, vanuit de be-
volking voortkomen en in stand wor:

den gehouden. De burgemeester noem-
de in dit verband de vrijwillig brand-
weer die bij de decentralisatie van het
bestuur opgaat in een provinciale
brandweer. Daarmee wordt de emotio-
nele band met de bevolking doorgesne-
den, betoogde hij. Voorzitter bekriti-
seerde een ambtelijk stuk over de tot-
standkoming van een provinciale brand-
weer 'waarin met geen woord gerept
over de grote waarde en betekenis van
de vrijwillige brandweer'. Een nogal
eng staaltje van wat bij betitelde als
'technokratieseburokratie'. De heer
Machielsen hoopte dat de minister van
binnenlandse zaken hier nog een stok-
je voor zou steken.
Misschien hoort Wiegel hem. En nog
beter: verhoort hij de smeekbede van
de eerste burger van Zandvoort. De
minister is tenslotte de man die in ons
land het alarmnummer invoerde.
Aan het slot van zijn inleiding -het
houden van een nieuwjaarstoespraak
vier weken na het begin van het nieu-
we jaar zag hij niet zo zitten- bracht
de heer Machielsen een 'eresaluut aan
onze gladheidsbestrijders en alle ande-
re overheidsdienaren die in dit barre
winterweer hun plicht doen. En meer
dan dat'.

JONGSMA STAPTE NIET
UIT DE RAAD

Het door politieke insiders getipte af-
treden van het vvd-raadslid Jan Jongs-
ma in de raadsvergadering van dinsdag-
avond is niet doorgegaan. Ook werd,
zoals verwacht, geen verklaring door
vvd-fraktievoorzitter Pieter Joustra
afgelegd over een op handen zijnde
wijziging in de samenstelling van het
raadsteam. De mededeling in de Zand-
voortse Koerant en het Haarlems Dag-
blad van j.l. dinsdag over het vertrek
van Jongsma uit de raad werd niet te-
gengesproken noch bevestigd. Men
zweeg in alle talen in de dorpsverga-
derzaal.
Toch was het meer dan een gerucht
waarop de koerant het bericht baseer-
de. Tijdens het afgelopen vrijdag in
het Gemeenschapshuis gehouden frak-
tieberaad van de vvd kondigde Jongs-
ma aan te zullen aftreden. Zijn onge-
noegen over de gang van zaken in de"
fraktie was te groot geworden om nog
langer deel van het gezelschap uit te
maken. Kennelijk is hij tussen vrijdag-
en dinsdagavond op zijn besluit terug-
gekomen.
Na afloop van de raadsvergadering ver-
klaarde Jongsma tegenover de redaktie
van de Zandvoortse Koerant, in aanwe-
zigheid van enkele leden van het kolle-
ge van b en w, niet voor het eind van
de huidige zittingsduur van de raad te
zullen opstappen, ik ben gekozen en
zal blijven zitten, aldus de afgevaar-
digde.
Insiders blijven echter volhouden dat
Jongsma zal vertrekken en dat er nog
meer mutaties in de vvd-fraktie te ver-
wachten zijn.
Wij houden u op de hoogte.

eanduoorrse
hoeranr

brengt het laatste nieuws
op dinsdag en op vrijdag
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Twee huizen die een
belangrijk aandeel
hebben gehad in de
gezondheid van
bleekneusjes uit de
grote stad: de Amster-
damsche Vacantiekolo-
nie aan de Kostverloren-
straat en het in 1870
aan de Zuid-Boulevard
gebouwde Badhuis voor
Minvermogenden.

touche pas
a la femme blanche
van de italiaanse regisseur Marco Fer-
reri wordt vanavond en morgenavond
door Film-inn Zandvoort vertoond in
de filmzaal van de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg.
Aanvang van beide voorstellingen 9
uur.

Generaal Custer rijdt in nogal 19e
eeuws costuum door modern Parijs,
generaal Terry krijgt orders van Nixon,
Buffalo Bill heeft een soloshow in zijn
eigen boite, de slag van Little Big Horn
wordt 1 eeuw later in de zandkom van
de voormalige Hallen uitgevochten, en
als een Parijzenaar het over pieds-noirs
heeft bedoelt hij Zwartvoetindianen.
Touche Pas a la Femme Blanche is
Marco Ferreri's scherpzinnig en boos-
aardig antwoord op de Amerikaanse
western, op het Noordatlantische suc-
cespatroon in het algemeen. De india-

nen moeten geliquideerd om plaats te
maken voor spoorwegen; de Hallen
moeten weg om plaats te maken voor
het verkeer.
Ferreri spuit een vuurwerk van ideeën
en de componenten van zijn filmsequ-
enties zijn altijd eikaars anachronismen.
Dat is leuk in eerste instantie, en geeft
te denken in tweede instantie. Little
Big Horn in de bouwput kan Vietnam
betekenen en ook het stadion in San-
tiago de Chile. De nieuwe taktiek van
de Indianen, die Custers paf doet staan,
herinnert aan stadsguerilla's ( )
Ferreri bespot niet alleen imperialistische-
kapitalistische-kolonialistische toestan-
den, maar ook leuzen van links voor-
zover ze gemeenplaatsen zijn gewor-

den. De meeste van zijn invallen zijn
geestig, sommige briljant, alle sardo-
nisch. Zijn film schijnt minder grim-
mig dan La Grande Bouffe, omdat de
scènes vaak aan clownesk straattheater
doen denken en de personages aan f i-
guren van een levensgroot poppen-
spel. Maar de pret bijt door.

Voor
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Het biologisch centrum de Duyvetil
van de Stichting Biologisch Centrum
Zuid-Kennemerland in de A.W.-duinen
te Aerdenhout -winplaats van de ge-
meentewaterleidingen van Amsterdam-
heeft na 10 jaar plaats moeten maken
voor een gemeentelijk bezoekerscen-
trum. Verleden jaar werd het gekwali-
ficeerd als wrakke gebouwenj.nu wordt
er beweerd dat het zichzelf heeft over-
leefd. Waarom het weg moest is onbe-
grijpelijk. Er is namelijk een hemels-
breed verschil. Het bezoekerscentrum,
waarvoor veel bomen moesten worden
gekapt (kapverbod ? ), is een exposite-
ruimte. Alles keurig, ambtelijk strak
en gelijk van vorm. Het zou ook ge-
schikt zijn als kunstgalerie. De Duyve-
til, met rondom ramen en een prach-
tig uitzicht op een beukenbos alsof je
er middenin stond, was afgestemd op de

vergiftiging). De schadelijke invloed op
de bodem zelf. Dit constateerde ir. P.
Doelman in het proefschrift waarop
hij onlangs aan de rijksuniversiteit te
Groningen promoveerde tot doctor in
de wiskunde en natuurwetenschappen.
In 1970 werd met de Natuurbescher-
mingscommissie Zuid-Kennemerland
de aanzet gegeven tegen het ontwerp
'De Ranitz'. Een weg met een groot
verkeersplein van drie verdiepingen in
de omgeving van de uitspanning 'De
Oase' in Aerdenhout en dwars door
de A.W. duinen en Zuid Kennemer-
land. 100.000 Folders met antwoord-
kaart of men tegen de weg was werden
huis aan huis verspreid. Op grootse en
feestelijke wijze-werd in het Concert-
gebouw in Haarlem bekendgemaakt
dat 37.000 kaarten met 'neen, geen de
weg De Ranitz' waren binnengekomen.
Voor de gemeente Amsterdam en haar
waterleidingbedrijf een moment van
onschatbare waarde en om nooit te
vergeten. Er is geprobeerd voor de Duy-
vetü een andere plaats te vinden. He-
laas ontbraken de gelden.
Er was altijd een stille hoop dat de ,
waterleiding financiël zou helpen.
Het bezoekerscentrum heeft bijna één
miljoen gulden gekost, waarvan een

REGISSEUR DOKUMENTAIRE VAN OUD-PLAATSGENOOT Niesen: 'Jammer dat de Duyvetil verdwenen is ...

nieuws
;kdrt& klein
« Onder het motto 'Kroonbazar' or-
ganiseren lidmaten van de hervormde
kerk aan het Kerkplein op 22 en 23
maart a.s. een inzamelingsaktie t.b.v.
de restauratie van de lichtkronen in
het kerkgebouw aan het Kerkplein.
De bazar zal worden gehouden in het
jeugdhuis achter de kerk. In het jeugd-
huis vinden ook de voorbereidende
werkzaamheden voor de bazar plaats,
ledere maandagavond om 20.30 uur
komen de organisatoren bijeen om de
voortgang van de plannen te bespre-
ken. Tevens kan men op deze avonden
goederen, etc. afleveren voor het pro-
jekt. Bij de Rabobank is een rekening
geopend t.n.v. de 'Kroonbazar' van de
hervormde kerk onder nr. 32.63.88.400.

• Dit weekeind slaagde de politie er in
achter de identiteit te komen van twee
personen die vorig jaar maart een in
Zandvoort geparkeerd staande auto
hadden leeggehaald. Het bleken twee
inwoners van de hoofdstad van 19 en
20 jaar oud.

eanduoortee hoerartf

regisseur Sam Fuller Thijs Ockersen

Op het achtste festival van Film-International dat van l tot en met 10 februari
over diverse filmzalen en -huizen verspreid in Rotterdam wordt gehouden,
vindt de premiere plaats van een door oud-plaatsgenoot Thijs Ockersen ver-
vaardigde dokumentair.e over de amerikaanse regisseur Samuel Fuller. Met
bandopnameapparaat en kamera volgde Ockersen een maand lang zijn vriend
en leermeester Fuller bij het maken van een film over de landingen van de
amerikaanse troepen in Noord-Afrika en Sicilië in de tweede wereldoorlog.
Voor de lokatie van de scènes van de oorlogsoperaties koos de cineast enkele
streken in Israël die grote gelijkenis vertonen met de landingsplaatsen in Nrd.
Afrika en Sicilië. Samuel Fuller geniet bij de vaderlandse filmliefhebbers voor-
al bekendheid door zijn debuut 'I Shot Jesse James'.
Thijs Ockersen heeft inmiddels een uitnodiging van Film-inn Zandvoort aan-
vaard om op een nog nader te bepalen datum de dokumentaire in zijn vroege-
re woonplaats te vertonen. Bij die gelegenheid zal Ockersen ook enkele van
zijn eerder vervaardigde dokumentaires en korte films draaien en van een toe-
lichting voorzien.

natuur en het natuurlijk gebeuren. Het
eerste gebouw was bestemd voor pro-
jekten. Eén van de interessantste was
'Vogel, wie ben je? '. De bezoeker
werd geïnformeerd over de ontwikkeling
van ei tot volwassen vogel. Een verklein-
de vinkenbaan (de leden maakten alles
zelf) liet zien hoe men vroeger in het
najaar vogels opleidde voor de zang en
deze dan gebruikte om soortgenoten te
lokken, zodat ze neerstreken en onder
de dichtgeslagen netten terugkwamen.
In het tweede gebouw werd onder an-
dere propaganda gemaakt voor natuur-
verenigingen, zoals de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Ook
kon men zich als lid voor zo'n vereni-
ging opgeven. Om de bezoeker behulp-
zaam te zijn bij het maken van een keu-
ze van een bepaald boek was er een
uitgebreide collectie en uit voor-
raad leverbaar. Een bibliotheek, waar-
van de regelmatig bekende bezoeker en
vooral het onderwijspersoneel gratis
gebruik van konden maken. Voor leer-
lingen van scholen werden lectuurpak-
ketten samengesteld als leidraad van
werkstukken, ledere zondag duinwan-
deling onder leiding van erkende na-
tuurgidsen. Zondagmiddagpraatjes met
dia's. De belangstelling was soms zo
groot, dat er twee voordrachten op
één middag werden gehouden. Op
verantwoorde wijze werd gewezen op
het zinloos bejagen van dieren. Hoe
aangeschoten dieren dagenlang liggen
te lijden en hun eventuele jongen van
honger omkomen. Hoe funest hagel-
korrels zijn voor dieren die voedsel
zoeken en ze opeten (onherroepelijk
dood ten gevolge ) en hoe gevaarlijk
voor de drinkwatervoorziening (lood-

subsidie van C.R.M. van f. 28.775.
Met 2 procent van dit enorme bedrag
hadden wij de Duyvetil, dat een waar-
de had van ongeveer f. 60.000, kunnen
afbreken en elders opbouwen. Nu is
alles weg, Jammer, vreselijk jammer,
niet allen voor het publiek maar ook
voor de medewerkers die met een ge-
wèldige inzet en enthousiasme jaren*
lang hun vrije tijd eraan hebben gege-
ven. Wel-om over na te denken.

J.L.G. Niesen

GRAND GALA v.d. MATHEID
De V.P.R.O.-uitzending van afgelopen
zondag had geen beter voorbeeld kun-
nen nemen, door de afgelopen gemeen-
teraadsvergadering in zijn geheel des-
noods life uit te zenden.
Het besturen en controleren van het
bestuur van de gemeente Zandvoort,
moet een zeer gemakkelijke taak zijn,
gezien de omvang van de agenda, nog
meer in de behandeling van de punten
in recordtempo en het terugsturen
van een probleem naar kommissie of
komende vergadering.
Vragen de heren politici zich niet eens
af, waarom politieke belangstelling
van de gemeente bijna nihil is ?
Zij zijn als exponent, tevens het ant-
woord. Voorstel voor de gemeente-
raad. Geef wetgevende macht aan de
kommissievergadering, en presenteer
eens per maand (dinsdag) een sten-
cil met de genomen besluiten.

F.S.



1954 1979
DR. ALB. PLESMANSCHOOL

te ZANDVOORT

Langs deze weg wiUen wij iedereen bedan-
ken voor de getoonde belangstelling op
het jubileum-feest in verband met het 25-
jarig bestaan van de school op 27 januari
J.L

Namens de leerkrachten
& ouderkommissie.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 4 februari a.s.:
10.30 uur :-Prof. Dr. H. Berkhof, hoog-

leraar aan de Rijksuniversi-
teit van Leiden.

10.30 uur : Jeugdhuis, dhr, C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 februari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 yyr: Ds. J.P. Dondorp te Umui-

den.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 4 februari a.s.:
10.30 uur : W.F. Monné vrijz.herv.

IJsselstein.
dinsdag 6 februari a.s.:
20.00 uur: gekombineerde ledenverga-

dering en kaderbesprekïng.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 3 februari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 4 februari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor (latijn).

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 3 en zondag 4 februari a.s.:
Zuster A. E. Boschma, Linnaeusstraat
7 flat 4, tel. 42 77

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eercte en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen,

Voor driekwart van de wereld-
bevolking is de Derde Wereldoorlog allang
begonnen: de strijd van de allerarmsten
tegen honger, armoe, onrecht en onder-
drukking. De strijd van drie miljard (!)
mensen voor een menswaardig bestaan.
Ze worden tegengewerkt door
economische, politieke en militaire
krachten. En hebben daardoor tot voor
kort alleen maar nederlagen geleden. Maar
eindelijk worden successen geboekt.
Omdat die allerarmsten langzamerhand
steeds meer steun krijgen. Van mensen in
Nederland en daarbuiten, die vinden dat
iedereen recht heeft op een menswaardig
bestaan. En dat ook die allerarmsten daarop
een kans moeten krijgen.

Aan welke kant staat u?
Als u die allerarmsten echt wilt

steunen, doet u dat het beste door niet
alleen geld te geven. Maar door óók nog te
proberen inzicht te krijgen in de Derde
Wereldproblematiek.

Want: met uw geldelijke
bijdragen kunnen de allerarmsten zelf hun
landbouw, veeteelt, gezondheidszorg en

behuizing verbeteren. Maaralleen ais daar-
bij ook nog begrip ontstaat voor hun
situatie kan de strijd tussen rijk en arm
eindigen in een menswaardig bestaan voor
iedereen.

Dat kan door steunabonnee te
worden van Novib (de Nederlandse
organisatie voor internationale ontwikke-
lingssamenwerking). Voor f200,-; f 100,- of
f 60,- per jaar.

Wie bijvoorbeeld in 1978 een
steunabonnement van f200,- nam, kreeg
daarvoor in de eerste plaats de volgende
actuele informatie:

• een jaar lang Onze Wereld. Het maandelijkse
opinieblad dat belangnjke.economische,
politieke en militaire structuren blootlegt.
En de strijd opide voet volgt.

• De Novib-kalender. Een indrukwekkend
fotowerk. Met een schat aan informatie over
aktiviteiten in en voor de Derde Wereld.

• Voor en Na Soweto. Waarom Soweto ook in
1978 een brandhaard bleef. Een scherpe analyse
over het apartheidssysteem.

• Als er regen komt. De meeslepende roman over
een Zuidafrikaanse vluchteling.

• Spreekbuisgiganten. Hét boekje over de nieuws-
voorziening in de wereld. Naar aanleiding van de

geruchtmakende Unesco-conferentie.
• De Argentmië-map. Steunabonnees werden als

geen ander geïnformeerd over het strijdtoneel van
de WK-voetbal.

• Een nieuwe Wall N'Kama'. Radeloze blanken
vluchtten in 1978 uit de mijnstad Kolwesi.
Deze roman leerde Zaïre kennen van binnenuit.

• Het Mozambique-boek. Hoe het een jonge onaf-
hankelijke staat kan vergaan.

Al met al broodnodige informatie.
Die over een jaar werd verdeeld. En die inzicht
verschafte over de strijd, cultuur en mentaliteit
van de mensen waar het om gaat.
De rest van de f200,- ging via de Gast aan Tafel-
aktie naar aktiviteiten van en voor de aller-
armsten. Wie voor f 100,- steunabonnee werd,
ontving iets minder informatie en ook de rest
van die bijdrage ging naar de allerarmsten.
Wie een steunabonnement van f60,- koos,
kreeg voor het volle bedrag informatie.

Zo werkt het in 1979 opnieuw.
En we hopen dat deze keer ook u een keus
maakt uit één van deze drie steun-
abonnementen. Omdat - welk abonnement u
ook neemt - u dan partij kiest. Voor de aller -
armsten in hun strijd om een menswaardig
bestaan. Waar iedereen rechtop heeft.

Ik kies partij.
En word steunabonnee voor
f 200,- per jaar. f 100,- per jaar, f 60,- per jaar.
(Omarkeien wat u wilt.)

Naam.,

Adres:,

Postcode/plaats: _

Deze bon (zonder postzegel) opsturen aan.
Novib, Antwoordnummer }62, 2500 WB Den Haag

BEWONERS HOBBEMASTRAAT
VINDEN VERBREDING DAKKAPELLEN AAN STRAATZIJDE ZINLOOS

De meeste bewoners van de gemeentewoningen aan de Hobbemastraat/hoek Jan Steenstraat zijn niet geïnteresseerd in
de verruiming van de bestaande dakkapellen aan de straatzijde van de huizen. De door de gemeente onderzochte moge-
lijkheden van de verbreding van de dakkapellen biedt geen enkel-soulaas voor de kleine ruimte op de bovenétage.
Dit kan wel worden bereikt door aan de achterzijde een dakkapel te maken over de gehele breedte van de buitenmuren,
aldus de bewoners die gisteren aanwezig waren op de openbare vergadering van de raadskommissie van publieke werken
waar deze kwestie uitvoerig werd besproken. 839o van de huurders van de woningen aan Hobbemastraat/hoek Jan
Steenstraat geeft aan de aanleg van een dakkapel aan de achterzijde de hoogste prioriteit bij de verbetering van de huizen.
Op 6 februari a.s. gaat wethouder Jan Termes bij de H.I.D. de door de bewoners gewenste dakvoorziening bepleiten.
Over de resultaten van dit gesprek zullen de huurders een dag later door de wethouder worden ingelicht.
Meer over dit onderwerp in de editie van de koerant van a.s. dinsdag.

Cï™'̂ "0"̂ » »Y*S><5ï?«'B<i ILi



"HET JAAR VAN
HET KIND"

Voorlichting.
Stichting "Barricade" orga-
niseert een cyclus lezingen '
waarbij wordt ingegaan op
opvoedingsproblemen en
vormen van hulpverlening.
7 februari - 15 februari -
21 februari - 7 maart

THEMA'S
de puberteit - conflicten
thuis - sexuele voorlichting
* lichamelijke klachten.
Over deze thema's worden
ook films vertoond. Elke
avond begint om half acht.
AULA -dependance Coorn-
hert - scholengemeenschap,
Tempelierstraat l Haarlem,
entree f. 5,00 p.p.

Gevraagd een paar
DAMES

die gemeubileerde flats
willen schoonmaken bij
wisseling van gasten.
Loon f. 12,50 p.u.
Tel. 5668.

TIMMERMAN vraagt
* timmerwerk
* schilderwerk
* wit- en behangwerk
onder tel. nr. 02507-6116

Medisch secretaresse-30 jr.
zoekt per l maart of l a-
pril

FLAT
of

VRIJE ETAGE
met douche, toilet en kook-
gelegenheid in Zandvoort of
omgeving.
Inl. tel. 02153 -86607.

Gevraagd
SECRETARESSE-TYPISTE
diverse zelfstandige werkz.
heden, talenkennis strekt
tot aanbeveling, halve dagen.
Kantoor Zandvoort.
Bel als je interesse hebt
02507 - 76 24.

Inlijsten bij

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

't (kinder) WINKELTJE

11.30-18.00uur
Zondags 13.00 -18.00 u.

JBuureweg 1 -3 Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Installatie bureau
CïltOENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.025O7 8484* 4W

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

play-in*
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van «lle soorten
wtndbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507-79 38

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F .M. VAN DEÜRSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Denkt u aan vakantie deze zomer:
EEN KEUR VAN MOGELIJKHEDEN KUNT U BIJ ONS RESERVEREN

OOK gedurende de bouwvak- en grote vakantie nog vele mogelijkheden.

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort
• ..- . telefoon 02507-2560

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gtsthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
üdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPIJTREI MIG ING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60

SMtdec*

AC.

Tel.
2638

VERSTEEGE
•Jf tttutDitUrtcbrift.

ItrttMat te - Z«nbboptt
tttlttoon 02507.4400

GRATIS ftALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

KEUR en ZOON

zoekt voor een van zijn medewerkers

WOONRUIMTE

Liefst eigen opgang, twee kamers met keuken.

Inl. Paradijsweg 2, tel. 5602.

gemeente
zandvoort

Bij het gemeente gas- en waterbedrijf kan
worden geplaatst een

administratief medewerker
met MAVO-opleiding, wiens taak zal be-
staan uit:
- het assisteren bij de opnamen van gas- en

watermeters
- het verrichten van incasso-werkzaamheden
- het verrichten van eenvoudige administra-

tieve werkzaamheden.
Salaris:
afhankelijk van leeftijd maximaal f 2.268,-
bruto per maand exclusief vakantietoelage.
De gebruikelijke rechtspositie-regelingen
zijn van toepassing.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te
richten aan:
Direktie Gas- en Waterbedrijf
Postbus 13 - 2040 AA Zandvoort.

gemeente
zandvoort

ekendmaking
SEIZOENVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1979 gegadigden
- uitsluitend inwoners van de gemeente Zand-
voort - op voor:
1. een vergunning voor het venten of het

aanbieden van diensten:
a.-op het strand
b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innemen van een
standplaats.

3. een vergunning voor het pachten van een
parkeerterrein.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
15 februari 1979 ten raadhuize te hebben
ingediend.
Aanvraagformulieren zijn aldaar op de afde-
ling algemene zaken, kamer 4, verkrijgbaar.
Degenen die voor 1979 reeds een vergunning
als hiervoor bedoeld hebben aangevraagd, be-
hoeven niet opnieuw een aanvraag in te die-
nen.

Zandvoort, 26 januari 1979.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De Secretaris, De Burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte
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voelen
Het grote ongenoegen van de bewo-
ners van de gemeentewoningen aan
Hobbemastraat / hoek Jan Steenstraat
is dat zij nog steeds niet bij de initia-
tieven en plannen voor de verbetering
van de zestig jaar oude panden wor-
den betrokken.
Hoewel ruim vier jaar geleden een
ambtelijke werkgroep is opgericht,
speciaal belast met het onderhouden
van het kontakt tussen gemeentebe-
stuur en bewoners, voelen de laatsten
zich nog altijd van het kastje naar de
muur gestuurd. En dat knaagt het
ergst : niet als volwaardige gespreks-
partners te worden beschouwd.

De grief van de huurders van de ge-
meentewoningen niet of nauwelijks in
de plannen voor verbetering van de
woningen te worden gekend dateert
vanaf het moment dat er nog sprake
was van de renovatie van de huizen in
de eerste helft van de jaren '70. Toen
die van de baan was na de weigering
van het ministerie van volkshuisvesting
financiële medewerking te verlenen,
leek het er op dat de gemeente en de
bewoners elkaar hadden gevonden in
een plan de verbetering van de huizen
voorlopig te beperken tot het inlopen
van het achterstallig onderhoud. Een
projekt waarvoor de gemeenteraad
f. 376.000,- beschikbaar stelde en
waarvan de uitvoering dit voorjaar ter
hand zal worden genomen.
Buiten die opknapbeurt viel de verruï-
ming van de woningen door middel van
verbouwing van de daketage en de
huurders hadden zich al neergelegd bij
de gedachte dat zij die voor eigen reke-
ning ter hand moesten nemen. Maar
onlangs vingen zij het gerucht op dat
de gemeente alsnog geld van het minïs-
terie probeerde los te peuteren voor
een verbouwing van de bovenverdie-
ping. Dat gerucht bleek juist. En meer

Weth. Jan Termes: 'alles bevindt zich
nog in het stadium van voorbereiding'.

dan dat. Een delegatie van het gemeen-
tebestuur o.l.v. wethouder Jan Termes
van publieke werken was er in geslaagd
het ministerie te bewegen f. 20.000,--
te verlenen voor de verbreding van de
dakkapellen aan de straatzijde van de
gemeentewoningen. Daaraan verbond
het ministerie twee voorwaarden :
de levensduur van de huizen zou met
nog eens tien jaar moeten worden ver-
lengd (de gemeenteraad besloot eerdei
de woningen tot 1988 te handhaven -
red.) en toegewezen aan een en twee
persoonshuishoudens.
Van de voorwaarden van het ministerie
waren de huurders niet erg onder de
indruk. Van hen mogen de woningen
nog een eeuw of langer blijven staan
en over de toekomstige bezettingsraad
maken ze zich op dit moment geen
zorgen. Maar wat de bewoners wel
hoog zat, was dat de gemeente in het
overleg met het ministerie opnieuw
geen rekening had gehouden met hun
wensen en verlangens. Vorig jaar april
hadden zij b en w duidelijk gemaakt
dat een verbreding van de dakkapel
aan de voorkant geen enkele verbete-
ring zou opleveren. Die kon wel wor-
den bereikt door het maken van een
dakkapel aan de achterzijde, opgetrok-
ken vanaf de gevel en van wand tot
wand. De f. 20.000,-- die men aan de
verbreding van de dakkapel aan de
straatkant wil besteden noemden de
huurders weggegooid geld,tijdens de
donderdagavond gehouden openbare
vergadering van de kommissie van pu-
blieke werken. Een zinloze onderne-
ming die niets oplost en zij verweten
het gemeentebestuur hen niet tijdig
op de hoogte te hebben gesteld van de
plannen alsnog een poging te doen
rijksgelden te krijgen voor de verbete-
ring van de huizen. We staan weer
buitenspel, klaagden de bewoners.
Wethouder Termes verdedigde het
beleid van b en w door op te merken
dat er nog niets over het projekt was
beslist en dat alles nog verkeerde in
het stadium van voorbereiding en het
aftasten van de mogelijkheden.
Dat konden de huurders wel vatten,
maar niet dat dit buiten hen om ge-
beurde. Zij kregen steun van de kom-
missieleden Ineke Wind (pvda) en Jan
Jongsma (vvd) die het roerend met de
bewoners eens waren.

De diskussie tussen de huurders en de
kommissie had tot gevolg Hat wethou-
der Termes opnieuw met het ministerie
zal gaan praten, maar nu over de aan-
leg van dakkapel aan de achterzijde van
de woningen aan Hobbemastraat / hoek
Jan Steenstraat. Dat zal wel op een be-
duidend hoger bedrag uitkomen dan de
f. 20.000,- die het ministerie thans be-
schikbaar wil stellen, zei Termes. En dan
is het nog maar de vraag of men bereid
is de f. 20.000,-- te verlenen voor de in-
greep aan de achterzijde, voeg'de hij
daaraan toe.
Wanneer het ministerie het geld ter be-
schikking stelt zal de kommissie van
publieke werken het gemeentebestuur
adviseren de meerkosten te laten be-
talen door de gemeente.
Jan Termes beloofde de bewoners di-
rekt op de hoogte te brengen van het
gesprek met de ambtenaren van het
ministerie van volkshuisvesting. Het
onderhoud heeft vanmiddag plaats
gevonden en'morgenavond zullen de
bewoners van Hobbemastraat / hoek
Jan Steenstraat door hem over de uit-
komsten worden geïnformeerd.

REE HEEFT HET GEHAALD

Vorige maand schreven wij over de
ree, die aan de kop van de Zeeweg door
vier honden was aangevallen en deerlijk
verminkt. -Het dier heeft het gehaald,
heeft aan zijn eigen herstel meegewerkt
door het hem in het Kennemer Dieren-
tehuis verstrekte voedsel alle eer aan te
doen, en zaterdag was het zover dat het
naar de duinen terug kon. Het klinkt
simpel : terug naar de duinen. Alsof
het een kwestie is van in een grote
mand stoppen, deksel dicht en op de
plaats van bestemming deksel weer
open. Nee, daar komt wel wat meer bij
kijken, zoals brancard, dekens en rie-
men. Maar goed, de operatie 'hert in-
pakken' verliep volgens plan -en toen
de auto van het diereritehuis de hekken
van de Kennemerduinen binnenreed
waar, zoals de heer Van Vueren van
tevoren had geïnformeerd, gevoederd
wordt, kwam voor het dier de vrijheid
aardig in zicht.

DIT SCHREVEN DE BEWONERS
VAN DE HOBBEMASTRAAT

'Om nu na 8 jaar weer te komen met
een oplossing die geen oplossing is,
gaat nu toch wel alle perken te bui-
ten. Als men werkelijk iets voor de
bewoners wil doen plaats dan een dak-
kapel aan de achterkant, aflaat alle
uit enorme bezorgdheid genomen
plannen maar weer vallen.
De bewoners moeten alles uit geruch-
ten vernemen en verwachten dat het
toegezegde overleg tussen de gemeente
en de bewonerscommissie nu eindelijk
eens gaat beginnen. Wij zijn het name-
lijk zat om constant als een stel kleine
kinderen behandeld te worden. Ook
als je met essentieële vragen komt bij
de diverse ambtenaren wordt je van
het kastje naar de muur gestuurd en
elke keer met een kluitje in het riet.
Openheid en inspraak is alles wat wij
verlangen en we zijn geen kleine kin-
deren, waarvoor je bang moet zijn om
ze teleur te stellen want dat gebeurd
alleen maar als we weer horen dat we
in de besluitvorming gepasseerd wor-
den.

Het was fascinerend die vroege zaterdag-
ochtend in de doodstille duinen, waar
tussen de sneeuwplekken al weer wat
groen zichtbaar werd. Waar vader en
zoon Van Vueren, de brancard tussen
hen in, speurden naar een gunstige
plek met goede ontsnappingsmogelijk-
heden voor de nu nog vastgebonden ree
die, vanonder de deken kennelijk ver-
trouwde geuren opsnuivend, met een
vreemd geluid zijn misnoegen over de
belemmering naar de vrijheid kenbaar
maakte. Lang hoefde hij niet te wach-
ten: toen vijf minuten later de laatste
obstakels verwijderd waren richtte het
dier zich op en verdween op hetzelfde
moment met een paar enorme spron-
gen in het kreupelhout

eanduaortee hoeranr

e Bij een inbraak in een radiozaak aan
de Haltestraat werd voor een waarde
van f. 35.000,- aan techniese appara-
tuur ontvreemd. Uit een woning aan
de Wilhelminaweg verdwenen een aan-
tal boeken en verscheidene sieraden.
Van de dader(s) ontbreek totnogtoe
ieder spoor.

o Een zeventienjarig inwoner liep za-
terdagavond in de Haltestraat flinke
verwondingen in zijn gezicht op toen
hij en zijn vriend door enkele onbe-
kende mannen zonder enige aanlei-
ding werden aangevallen. De zand-
voortenaar heeft aangifte gedaan bij
de politie.

o In de Haltestraat vond eergisteren
een merkwaardige aanrijding plaats. De
auto van een tweeëndertigjarige vrouw
uit Nieuw-Vennep stond in de straat
geparkeerd, maar zij kreeg haar wagen
niet uit de rij geparkeerde auto's .Toen
zij aan een voorbijganger vroeg even
haar auto uit de rij te halen, raakte zij
echter van de regen in de drup. De man
wist na enig schakelen de wagen in de
achteruitversnelling te krijgen en reed
vervolgens met een enorme klap tegen
achterstaande wagen. Beide auto's
werden flink beschadigd. De politie
konstateerde dat de hulpvaardigde
wandelaar onder invloed verkeerde en
hij kreeg proces-verbaal voor het rijden
onder invloed.

« De federatie Handelsvereniging Han-
ze belegt op maandag 1 februari a.s.
in hotel Keur aan de Zeestraat de jaar-
vergadering 1979. De agenda vermeldt
o.m. de behandeling van de jaarversla-
gen van sekretaris en penningmeester,

de benoeming van een opvolger van
de vorig jaar afgetreden voorzitter Van
Duivenvoorde en van een bestuurslid
in de vakature Vuisting. Het federatie-
bestuur stelt de heer Ch. Moerenberg
kandidaat voor het voorzitterschap en
de heer P. Bakker als lid van het be-
stuur. De bijeenkomst van de georga-
niseerde middenstand begint om 20.00
uur.

e De voor morgenavond in het vrou-
wenkafee vastgestelde themabijeen-
kornst met de opzet van praatgroe-
pen als onderwerp, is verschoven naar
14 februari a.s. Zelfde plaats en zelfde
tijd : 8 uur. Inplaats van de geplande
thema-bijeenkomst vindt morgenavond
een vergadering van een algemeen karak-
ter plaats, waarbij iedereen van harte
welkom is. Tijdstip van aanvang even-
eens 8 uur.



POLITIERAPPORT OVER 1978 MELDT:

opers gedragen Handelmij. B.V.
Kam. Onnesstraat 19
Zandvoort
Tel. 7941-3677

Wij zoeken voor ons kantoor :

Vrouwelijke medewerkster, wiens werkzaamheden zullen be-
staan uit :

* correspondentie
* telex
* deb. bewaking
* telefoon

Wij bieden een prettige, zelfstandige werkkring, goede salarië-
ring, en sociale voorzieningen.

In het afgelopen jaar werden in Zand-
voort 1607 misdrijven gepleegd en dat
is 7°/o meer dan in 1977, zo meldt
het vorige week verschenen jaarverslag
van de zandvoortse gemeentepolitie.
338 in 1978gepleegde misdrijven kón-
den door de recherche worden opge-
lost door aanhouding c.q. identiflkatie
van de daders, maar in 1192 gevallen
kon hun identiteit tot op heden nog
niet worden achterhaald. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat zij spoorloos en
onvindbaar blijven. Vorig jaar bracht
de zandvoortse politie 50 oude misdrij-
ven -gepleegd in voorgaande jaren-
alsnog tot klaarheid door aanhouding
van de daders.
Het aantal autodiefstallen liep in ver-
gelijking met 1977 terug, daarentegen
nam het aantal inbraken in woningen
en bedrijven alsmede diefstallen uit ge-
parkeerd staande auto's sterk toe. Resp.
van 143 naar 180 en van 237 naar 281.
Vorig jaar werden in totaal 9920 pro-
cessen verbaal opgemaakt voor misdrij-
ven en overtredingen. Er vonden zes
zelfmoorden plaats en drie ongevallen
waarbij het slachtoffer om het leven
kwam. In het jaarverslag wordt mei-
ding gemaakt van een voortgezet
onderzoek naar de oorzaak van de
branden in houten gebouwen aan de
Vondellaan en de Kostverlorenstraat,
waarvan het niet uitgesloten wordt
geacht dat ze zijn aangestoken.
Volgens het politieverslag over 1978
hebben zich in de zomermaanden aan

Esnduoorrse
haeranr

brengt het laatste nieuws
op dinsdag en op vrijdag

het naaktstrand 'geen-uitspattingen op
seksueel gebied voorgedaan' en werd
bij de strandpolitie geen enkele aan-
klachtringediend omtrent 'wangedrag
van de naaktrekreanten'.
En dat is dan weer een gehele gerust-
stelling voor hen die orgieën vreesden
aan het zuiderstrand en in iedere legale
naaktloper een bedreiging zagen voor
de goede zeden van de ingezetenen van
het lieve vaderland.

BREDERE OPZET
WIM GERTENBACH BRUGKLAS

Zaterdagmiddag was er in de Wim
Gertenbachschool voor Mavo een
'open dag'. Belangstellenden konden
het schoolgebouw bezichtigen en zich
laten informeren over de bredere op-
zet van de brugklas, en dat laatste
was eigenlijk de hoofdzaak van deze
open dag. Direkteur IMijboer, school-
dekaan mevrouw C.M. Ploeg en een
aantal leraren waren aanwezig om ou-
ders wier kinderen de basisschool gaan
verlaten in te lichten over de mogelijk-
heid om ekstra leerstof op Havo-nivo
aangeboden te krijgen en wel, en dat
is nu het kardinale punt, in Zandvoort
zelf. waarmee tegemoet wordt geko-
men aan de wens van heel veel ouders.
Door een intensieve samenwerking tus-
sen de vaksekties van de Coornhert
Scholengemeenschap en de Wim Ger-
tenbachschool voor Mavo en doormid-
del van gemeenschappelijke proefwer-
ken wordt zorg gedragen dat het ver-
eiste nivo bereikt wordt om na de
brugklas de overgang mogelijk te ma-
ken naar de tweede klas Havo of twee-
de klas Atheneum van de Coornhert
Scholengemeenschap. Naar echter
thans bekend is geworden zal ook de
Kennemer Scholengemeenschap aan
deze nieuwe opzet haar medewerking
verlenen.

zoekt:
Wegens het uitbreiden van ons bedrijf met
een filiaal in de regio Haarlem :

VERKOPER

onze gedachten gaan uit naar een jonge-
man van plm. 25 tot 35 jaar, bekend met
schildersbranche noodzakelijk, kleur en
mode bewust, goede omgangsvormen.

Geboden wordt een zelfstandige werkkring,
goede secondaire arbeidsvoorwaarden, even-
tueel woning beschikbaar.

Glashandel - Schilderwerken
Winkelverkoop

Zandvoort, Paradijsweg 2
Tel. 02507 - 56 02 na 18 uur 60 89

ff FORTUNA f f

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken - Reparatie»

QASQEYSERS • QASHAARDEN
Verhelpen van etorlngen

AANLEQ SANITAIR • QASHAARDEN
Erkend ga»- en waterln»tallateur

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

omroepers

VAKBEKWAME
onderhoudsschilders

GEVRAAGD
KEUR en ZOON

glashandel - schilderwerken
winkelverkoop

Paradijsweg 2, Zandvoort.
Tel. 02507 - 56 02 na 18
uur 6089.

Te huur gevraagd voor lan-
ger termijn

HUIS of FLAT
voor klein gezin.

Tel. 020 - 73 99 02.

De paraatheidsoefeningen van de bemanning van de zandvoortse reddingboot Dr. S.L. Louwes zijn weer in volle gang
Na de jongste test met de reddingboot voor de kust van de gemeente vindt op zaterdag 3 maart een volgende proef-
vaart plaats. Daarna worden op 17 maart en 21 april oefeningen gehouden met het wippertoestel. Alle trainingen be-
ginnen 's morgens om 9 uur.

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN
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h.i.d. zegt nee tegen wens
van hobbemastraatbewoners
Wethouder Jan Termes is na het gesprek
met de direktie van de Volkshuisvesting
en de Bouwnijverheid in de provincie
Noord-Holland (H.I.O.) over het maken
van een dakkapel aan de achterzijde van dr
woningen aan de Hobbemastraat dinsdag
met lege handen naar Zandvoort terugge-
keerd.

De direktie, deelde Termes de avond daar-
op tijdens een speciale zitting van de raads
kommissie van publieke werken aan de
huurders van de gemeentewoningen aan
de Hobbemastraat mee, weigert financiële
medewerking te verlenen aan de bouw
van de dakkapellen aan de achterzijde
van de huizen. Het plan voldoet niet aan
de door het ministerie gestelde voorwaar-
den. Hoofdbezwaar is dat de door de be-
woners gewenste dakoperatie meer gaat
kosten dan de f. 20.000,-- subsidie welke
de rijksoverheid bereid is te verstrekken
voor de verbetering van de woningen. Die
verbetering moet beperkt blijven tot een
bedrag van f. 20.000,--, anders is er vol-
gens Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
sprake van een verkapte renovatie. En
dat heeft het ministerie voor deze wo-
nigen niet over. Ook niet wanneer de ge-
meente Zandvoort zich bereid zou tonen
de meerkosten van de woonverbetering
door middel van het aanbrengen van
een dakkapel aan de achterkant van de
huizen, te betalen. In dat geval behoeft
niet te worden gerekend op een bijdrage
van het rijk. Het is f. 20.000,-- of niets,
zo maakte Jan Termes zijn gehoor dui-
delijk. De H.I.D. is niet te vermurwen en
laat zich niet tot een ander standpunt
over halen, aldus de wethouder.
Het pw-kommissielid Jan Jongsma (vvd)
en Gert Toonen (pvda) -die de afwezige
Ineke Wind verving- zagen, in tegenstel-
ling tot de skepties gestemde Termes,
toch nog wel mogelijkheden om aan de
wensen van de huurders tegemoet te
komen. De gemeente en de bewoners
zouden, opperden zij, bij een partikuliere
bouwonderneming ieder afzonderlijk
offerte kunnen vragen voor het maken
.van de dakkapellen aan de achterkant
van de woningen. Toonen en Jongsma
veronderstelden dat er waarschijnlijk
een beduidend lager bedrag uit de bus
zou komen dan de door publieke wer-
ken berekende f. 30.000,-- per dakkapel.
De huurders konden zelf ook een bereke-
ning van de bouwkosten maken met in-
begrip van hetgeen zij zelf ter hand kun-
nen nemen. De kostenberekening zou
moeten geschieden op basis van een
door pw vervaardigde bouwtekening. De
gemeente zou het leeuwendeel van de
kosten van^de uitvoering dienen te dra-
gen. De huurders die, na de teleurstel-
lende boodschap van de wethouder weer
enige hoop begonnen te koesteren, kón-
den zich hiermee wel verenigen. Zij dron-
gen er op aan dat e.e.a. op korte'termijn
zou geschieden. De bouwtekeningen wil-
den de bewoners liefst de volgende mor-
gen al In huis hebben.
Termes wilde hieraan best meewerken,
maar waarschuwde voor een al te groot
optimisme wat de financiering door de
plaatselijke overheid betreft. Indien de
gemeente geld beschikbaar stelt moeten
die nog door de provincie worden goed-
gekeurd. De plannen komen dan opnieuw
bij de direktie van volkshuisvesting terecht
voor het geven van advies en die heeft al
nee gezegd tegen een woonverbetering
die uitgaat boven de f. 20.000,--. Boven-

foto Jacob

De f. 20.000,- rijkssubsidie voor de verruiming van de dakkapellen aan de voorzijde van de Hobbema-
straat, vinden de bewoners 'weggegooid geld'. Zij willen dakkapellen aan de achterzijde van de huizen.
Daarvoor wil het H.I.D. geen geld beschikbaar stellen.

dien heeft de H.I.D. de gemeente meege-
deeld geen medewerking te verlenen aan
de totstandkoming van de verruiming van
de huidige beschikbare vloeroppervlakte
van de huizen. De direktie vindt de wo-
ningen alleen geschikt voor de bewoning
door één en twee persoonshuishoudens,
aldus de wethouder.
Daar kan in feite maar een konklusie uit
worden getrokken : de huurders zullen
de door hen gewenste verbetering van
de huizen zelf ter hand moeten nemen
of voor eigen rekening laten uitvoeren.
Desondanks willen zij nog een poging
wagen om met materiële steun van de ge-
meente de achterkant van de panden van
een dakkapel te voorzien.

• De leden van de drie raadskommis-
sies van advies en bijstand zijn zonder
uitzondering akkoord gegaan met het
op gang brengen van de procedure t.b.
v. de bouw van een sporthal op het
Zandvoortmeeuwenterrein nabij het
station. Het gaat in eerste instantie om
het nemen van een voorbereidingsbe-
sluit die de weg moet openen het hui-
dige bestemmingsplan voor dit gebied
te wijzigen en in overeenstemming te
brengen met het bouwplan. Het is
overigens zeer de vraag of de sporthal
op het ZVM-terrein zal verrijzen. De
Provinciale Planologiese Dienst heeft
de gemeente laten weten dat het be-
zwaren heeft tegen de lokatie van de hal.
Desondanks zijn de kommissies van
oordeel dat met de procedure een
begin moet worden gemaakt. Het is
niet uitgesloten dat de PPD nog van
gedachten veranderd.
Voorzitter Machielsen van de kommis-
sie van ruimtelijke ordening en algemene
zaken deelde dinsdagavond mee, dat
op korte termijn door de PPD en de
gemeente Zandvoort een onderzoek
zal worden verricht naar de rekreatieve
mogelijkheden van het binnenterrein
van het circuit in nauwe samenhang
met het herstel van de aanwezige duin-
flora. Van de zijde van de gemeente zal
pw-direkteur Wertheim aan het onder-
zoek deelnemen.

• Tijdens de ijzel - en sneeuwdagen in
januari bood de politie de dames van
'Tafeltje dek je'- het bezorgen van
warme maaltijden aan bejaarden die
bedlegerig of moeilijk ter been zijn -
de helpende hand bij rondbrengen van
de diners. Eergisteren was het de dienst
van publieke werken die tijdens de op-
tredende gladheid met twee busje van
de dienst de maaltijden bezorgden.
Een gebaar dat zowel door de mensen
van 'Tafeltje dek je' als de bejaarden
bijzonder op prijs wordt gesteld.

burgerlijke stand
31 januari - 6 februari 1979.

geboren : Manine Carolijn, dv. G.
Koetsier en R.M.A. Sidler.

ondertrouwd : Marcel Moranto An-
toni en Elisabeth ter Wolbeek ; Petrus
van Westerop en Gerdina Frederika Ro-
meijn.

geboren buiten de gemeente : Katha-
rina Margritha, dv. D.E.M. Hofstra en
A.J. Velthuijsen ; Sabine, dv. H.W. Si-
dar en T. Tuintjer; Steven Willem zv.
J.E.P. Bodamer en W.G.M. Kok.

overleden buiten de gemeente : Si-
mon van den Bos, oud 74 jaar.

EanduoorrSe hoeranF
foto Jacob Koning

De vorst is nauwelijks uit de grond of de opbouw van de strandpaviljoens is al begonnen.
Goed, één zwaluw maakt nog geen lente. Maar het verschijnen van de konsumptiebedrijven aan het strand
is een onbetwistbare voorbode van het naderende voorjaar en zomerseizoen.



ndvoorter maakte bezwaar steun
ons werk

leslokaal nicolaasschool
De in Zandvoort woonachtig Jack van Eijk
heeft het provinciebestuur verzocht het
vier maanden geleden genomen raadsbe-
sluit om de huidige rk. Nicolaasschool in
nw. noord te vervangen door een nieuw
onderkomen met vier leslokalen, op te
schorten en vervolgens ongedaan te ma-
ken.
Van Eijks bezwaren richten zich niet te-
gen de bouw van een nieuwe school,
maar tegen het besluit van de raad vier
inplaats van drie lokalen te laten
neerzetten, zoals door de inspekteur
van het onderwijs was geadviseerd.

Die baseerde zijn advies op het dalende
geboortecijfer in Zandvoort (nw.noord)
welke het voortbestaan van de in de
nieuwe school onder te brengen kleuter-
school 't Zeepaardje uiterst twijfelach-
tig maakt. Verwacht wordt dat het-leer-
lingenaantal binnen afzienbare tijd on-
der de vereiste norm van 21 kleuters zal
dalen hetgeen tot gevolg zal hebben dat
de kleuterschool moet sluiten.
Bij de behandeling van het raadsvoor-
stel in oktober j.l. bleken de meningen
over het aantal te bouwen lokalen ver-
deeld. De christendemokraten -cda
wethouder Van der Mije inkluis- en
de liberalen waren van oordeel dat de
school ook in de naaste toekomst kon
rekenen op een leerlingenbestand dat
de bouwvan een vierde lokaal ruim-
schoots rechtvaardigde. Pvda, d'66 en
inspraak nu schaarden zich achter het
standpunt van de inspekteur en de
meerderheid van het kollege dat voor-
lopig met drie lokalen kon worden
volstaan. In het voorstel werd de mo-
gelijkheid open gelaten voor de aan-
leg van een vierde lokaal op een later
tijdstip. Daar wilden cda en vvd niet
op wachten en het stemoverwicht van
deze partijen gaf tenslotte de doorslag:
de raad besloot medewerking te verle-
nen aan de bouw van een school met
vier leslokalen.
Van Eijk heeft zich bijzonder aan dit
besluit, dat hij in strijd acht met het
algemeen belang, geërgerd. De bouw
van een vierde leslokaal, waarvan de
noodzaak niet kon worden aangetoond,
kost de gemeenschap f. 100.000,--
ekstra. Met gebruikmaking van art. 76
van de l.o. wet, die ingezetenen van
gemeenten het recht geeft een be-
zwaarschrift in te dienen, tekende
Van Eijk appèl aan tegen het raadsbe-
sluit.
Deze stap wordt hem vanzelfsprekend
niet in dank afgenomen.
Cda-wethouder Van der Mije heeft al
van zijn ongenoegen blijk gegeven. Het
door Van Eijk ingediende bezwaar-

ER GAAPT NOG STEEDS
EEN BREDE KLOOF.. .

Het goed recht van Jack van Eijk om
als iedere burger de mogelijkheden van
de wet af te tasten en te benutten om
bezwaar te kunnen maken tegen een
in zijn ogen onjuist raadsbesluit zal
waarschijnlijk niemand hem betwis-
ten. Is dus geen punt van diskussie en
staat buiten kijf. Wat we betreuren is
dat hij niet de moeite heeft genomen
zijn bij de provincie ingediende be-
zwaarschrift tegen een vierde leslokaal
voor de nieuw te bouwen Nicolaas-
school zelf openbaar te maken. En
dat geldt in het bijzonder voor iemand
die aktief lid is van een politieke par-
tij -Van Eijk is penningmeester van
de afdeling Zandvoort van de pvda-
die zegt te streven naar een zo groot
mogelijke openheid in het bestuur-
lijk verkeer. Volgens Van Eijk gaat het
om een zaak van algemeen belang.
Het is dus geen privé-aangelegenheid,
maar gaat ons allemaal aan. Is er een
beter argument denkbaar voor het
betrachten van een zo groot mogelijke
openheid in een zo vroeg mogelijk sta-
dium ?
Er gaapt nog steeds een brede kloof
tussen theorie en praktijk.

voor wethouder Ide Murk Aukema, die
fel was gekant tegen de bouw van een
vierde leslokaal voor de nieuwe Nico-
laasschool,is de zaak afgedaan. Ik kan
tegen m'n verlies, verklaarde hij tegen-
over de koerant,en zal het raadsbe-
sluit loyaal ten uitvoer brengen.

schrift kan er toe leiden dat de bouw
van de school aanzienlijk wordt ver-

traagd. Ook de Stichting Katholiek
Onderwijs Zandvoort is er niet geluk-
kig mee. Al blijft het bestuur optimis-
ties over een ongestoord verloop van
de ambtelijke en bestuurlijke afwikke-
ling van het bouwplan op provinciaal-
en rijksnivo.
Van Eijk zowel wethouder Aukema
wijzen met nadruk de door het Haar-
lems Dagblad gelanceerde suggestie
van de hand dat hun politieke verwant-
schap -zij zijn beide lid van de pvda-
de drijfveer achter het bezwaarschrift
zou zijn. Eerstgenoemde zegt de wét-
houder niet van te voren van zijn voor-
nemen om een bezwaarschrift in te
dienen op de hoogte te hebben ge-
steld. De wethouder deelt mee niet
eerder van het bezwaarschrift kennis
te hebben genomen dan op het mo-
ment dat het gemeentebestuur door
de provincie werd ingelicht. Inhoude-
lijk is Aukema het met de bezwaren
van Van Eijk eens, maar als verant-
woordelijk wethouder van onderwijs
zal hij het door de raad genomen be-
sluit loyaal ten uitvoer brengen. Daar-
over wil hij geen twijfel laten bestaan.
Wanneer mij zou worden opgedragen
het raadsbesluit op een hoorzitting van
de provincie te verdedigen zal ik mij
daar zeker niet aan onttrekken, ver-
klaarde Aukema tegenover de koerant.
Overigens noemde hij het hanteren van
art. 76 van de l.o. wet door een niet
direkt bij het onderwijs betrokken
burger 'een hoogst ongebruikelijk ge-
beuren', Totnogtoe werd het bewuste
artikel bij zijn weten alleen gebruikt
door schoolbesturen en kolleges van b
en w. En ook die grijpen er zelden of
nooit naar, aldus Aukema. '

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur,en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noopderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

hans van der meer

Vanaf maandag 12 februari t.e.m. 10 maart zijn in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg foto's
te zien van Hans van der Meer uit Leiden.
Hans van der Meer eksposeerde reeds eerder met een aantal anderen in oktober 1976 in Leiden en in
januari '78 in Den Haag. Het Leids prentenkabinet kocht drie maal werk van hem aan, terwijl de
Bibliothèque Nationale in Parijs foto 's van hem in haar bezit heeft. In het juninummer van het af ge-
lopen jaar besteedde het blad 'Foto' een artikel aan Van der Meer. De fotograaf, die uitsluitend
mensen fotografeert zegt over zijn werk :
Ik houd ervan mensen te fotograferen in situaties, waarvan je ah beschouwer van de foto later
slechts kunt vermoeden wat het in werkelijkheid geweest is. Dejoto draagt een aantal gegevens
aan, tenvijl er ruimte over blijft om te fantaseren en te associëren. Om er je eigen uitleg aan te ge-
ven.
De tentoonstelling zal morgenmiddag worden geopend met de vertoning van een aantal dia's
van twee meesterfotografen.

nTERlUTIONU
k giro-

454000

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 11 februari a.s.:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, gemeen-

schap. Herv./Ger. dienst.
Mmv Herv. kerkkoor.

10.30 uur : Jeugdkapel, Mevr. G. Ko-
per-Molenaar.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 februari a.s.:
10.30 uur : Gemeenschap, dienst in de

Herv. Kerk, Ds. C. Mataheru.
19.00 uur : Ds. T. de Boer te Hoofd-

dorp.

PROTESTANTENBOND
zondag 11 februari a.s.:
10.30 uur : Drs. S. L. Verheus, d.g.

Amsterdam.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 februari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering mmv.

jongerenkoor 'De Toorts'
zondag 11 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 10 en zondag 11 februari a.s.:
Zuster A. Hijner, Jozef Israelplein 11,
Heemstede, tel. 023 - 2837 69.

febr.
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

H. W.
02.00
02.43
03.20
03.56
04.21
04.55
05.23
06.00
06.29
07.10
07.51
08.36
09.40
11.00
01.50
01.08
02.06
03.00
03.44
04.25

10.03
10.47
11.24
12.00
12.26
13.00
13.27
14.03
14.32
15.13
15.54
16.40
17.44
19.04
19.53
09.11
10.10
11.04
11.48
12.28

14.15
14.56
15.29
16.05
16.31
17.01
17.32
18.09
18.49
19.22
20.11
21.07
22.22
- .-
12.29
13.33
14.24
15.15
16.00
16.40

waterstanden

L.W. H.W. L.W._
22.19
23.00
23.32
00.11
00.44
01.09
01.36
02.12
02.53
03.26
04.14
05.10
06.23
07.09
08.32'
21.36
22.27
23.18
00.03
00.43

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoürtselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Scnoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort



pvda wil leegstand
aanpakken

familieberichten familiebericnten

De gemeenteraadsfraktie van de pvda wil er bij het gemeentebestuur op aan-
dringen de mogelijkheden te onderzoeken die de gemeente ten dienste staan
om maatregelen te nemen tegen de leegstand van woningen, welke in Zand-
voort schrikbarende vormen heeft aangenomen. Er wordt gesproken van 200
onbewoonde huizen in de badplaats. Wanneer die mogelijkheden ontoereikend
blijken en de Tweede Kamer zou besluiten het wetsontwerp inzake de leeg-
stand van huizen ongewijzigd aan te nemen -d.w.z. de wet alleen van toepas-
sing te verklaren voor gemeenten boven de 25.000 inwoners- willen de zand-
voortse socialisten er naar streven een aparte gemeentelijke verordening in het
leven te roepen waardoor het mogelijk wordt de leegstand van woningen in
Zandvoort effektief aan te pakken.

Q
eanduoortee hoerartf

Winkelcentrum Noord
Geopend

De Loodgieter"
installatiematerialen voor de doe het zelver

Sanitair - Gas - Water - Elektra
Gasgeiseronderdelen

Loodq ietersbed rijf

Th. A. Loos v/h Weber
Pas^eurstraat 14, Zandvoort

Tel. 02507-52 07

VOOR:
VLIEGREIZEN - TOURINGCARREIZEN
EIGEN-AUTOREIZEN
HOTEL/ BUNGALOWS/ APPARTEMENTENRESERVERING
CRUISES ( o.a. met de Bestevaer)
RIJNREIZEN
TOURINGCAR - VERHUUR
ENZ. ENZ. ENZ.

BIJ:

Veilinggebouw
'DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa/Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

GEZOCHT

FLAT 3 of 4 kamers, omg.
circuit, van 30 juni tot 12
aug. Tel. 020-43 24 83.

JONGEMAN 23 jr, zoekt
werk op het strand. 6 we-
ken in hoogseizoen, en e-
vent. weekeinden. H. Tim-
merman, 2e 'Van Swinden-
str. 89/2, Amsterdam. Tel.
020-921250.

Te huur aangeboden gem.
KAMER m. gebr. van keu-
ken en douche. Permanente
bewoning. Tel. 2063.

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee-
straat 30, tel. 46 96.

UITVOERDER of
VOORMAN

is u een goede vakman en
is u in staat een klein werk
goed te leiden (uit te voe-
ren) bel ons even op
GROOT bv. tel. 02206 -
23 54 of 31 67,'s avonds
02265 - 21 52, Postbus 64
Egmond.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-TfflELEMAN
FlemingrtTMt 104 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het ElisajJeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

1948 _ 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

"HET JAAR VAN
HET KIND"

Voorlichting.
Stichting "Barricade" orga-
niseert een cyclus lezingen
waarbij wordt ingegaan op
opvoedingsproblemen en
vormen van hulpverlening.
7 februari -15 februari -
21 februari - 7 maart

THEMA'S
de puberteit - conflicten
thuis - sexuele voorlichting
- lichamelijke klachten.
Over deze thema's worden
ook films vertoond. Elke
avond begint om half acht.
AULA -dependance Coorn-
hert - scholengemeenschap,
Tempelierstraat l Haarlem,
entree f. 5,00 p.p.

VAKBEKWAME
onderhoudsschüders

GEVRAAGD
KEUR en ZOON

glashandel - schilderwerken
winkelverkoop

Paradijsweg 2, Zandvoort
Tel. 02507-56 02 na 18
uu r 60 89.

BETER LAAT DAN NOOIT ! l !

Heel veel dank aan een ieder, die door hun blijken van belang-
stelling ons 40-jarig trouwfeest tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Co ba en Wim v.d. Moolen.

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken kunnen
worden geplaatst twee

tuinlieden (m/v)^ »
voor de aanleg en het onderhoud van diverse groenvoorzieningen en het
planten en verzorgen van bomen.

Het bezit van de diploma's aankomend- en vakbekwaam hovenier strekt
tot aanbeveling, evenals het bezit van het rijbewijs BE en / of C.

De aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van 12 maanden plaats
vinden, waarna -bij gebleken geschiktheid- aanstelling in vaste dienst
kan volgen.

Salaris f. 1.646,--tot f. 2.072,--per maand (groep III).
Bevordering naar groep IV (salaris per maand van f. 1.691,-- tot f. 2.202,
behoort tot de mogelijkheden.
Voor jongeren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen.

Vakantietoelage 8°/o ; Rijwieltoelage f. 96,- per jaar.
Vergoeding voor werkkleding f. 144,- per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's, eventueel rij-
bewijs en verrichte werkzaamheden kunnen binnen 14 dagen na het ver-
schijnen van dit blad worden gericht aan de direkteur van de dienst van
publieke werken. Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507-79 38 '

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

FM. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Te huur gevraagd voor lan-
ger termijn

HUIS of FLAT
voor klein gezin.

Tel. 020-739902.

Inlijsten bij
"DE BOET"

Winkelcentrum nw. noord.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgirtg
Hondenspecialisten sinds

1955

Voorafspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

aangeboden

ZANDVOORT
Stationsplein 25
Indeling: royale entree, woonkamer
ensuite 12.30 x 4.05, keuken,
werkkamer, 1e verdieping: 4 royale
sl.kamers met wastafel en balkon,
toilet, 2e verdieping: 3 sl.kamers,
badkamer met ligbad en apart
toilet. 3e verdieping: zolderkamer
met wastafel en bijkamer.
VRAAGPRIJS: f 439.000,- k.k.

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

zoekt:

Wegens het uitbreiden van ons bedrijf met
een filiaal in de regio Haarlem :

VERKOPER

onze gedachten gaan uit naar een jonge-
man van plm. 25 tot 35 jaar, bekend met
schildersbranche noodzakelijk, kleur en
mode bewust, goede omgangsvormen.

Geboden wordt een zelfstandige werkkring,
goede secondaire arbeidsvoorwaarden, even-
tueel woning beschikbaar. '

Glashandel - Schilderwerken
Winkelverkoop

Zandvoort, Paradijsweg 2
Tel. 02507 - 56 02 na 18 uur 60 89



Emm
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de beneden-duplexwoning
N IC. BEETSLAAN 26 ben.
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer.
Huurprijs f. 109,40 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2 persoonshuishoudens

2. de flat-woning
KEESOMSTRAAT 431
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 427,70 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2 persoonshuishoudens
b. gezinnen.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 41
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 457,30 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2 persoonshuishoudens
b. gezinnen.

De toewijzing van woningen geschiedt op
het lidmaatschapnummer van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de ge-
meente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dins-
dag 13 februari 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van lidmaatschapnum-
mer en geboortedatum.
De'uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 15 februari
1979 om 14.00 uur in het gevelkastje aan-
het kantoor worden gepubliceerd.

WEBER 'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINlGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

RE IN IGINSMACH l NE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

x &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.fl.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Installatie bureau
GROENEITEIN B.V.

VERSTEEGE
•Je- ttneetDUUrfcttirtff

IS • Zmhboott
TEeletoon 02507-4499

v.d.Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

'TEL.025078484*

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

H. W. COSTER B.v.
Makelaar o.g. LjdNBM

IkJMCC

Burg.Engelbertsstraat 11 ̂ Zandvoort Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

Tel'

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zyn voor elkaar.

» util u tlaaiuan buntdin.it kunt uouin ru«in J»i; dt \<dtttand+i Stiehlmy GJuidfiuiatr poilfeui 381 2600AJ Dtltt

195 Kookboeken^ ta
in de Bibliotheek.

Lees toch watje lekker vindt.

DEALER
Chrysler — Sintca — Matra — Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE
o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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gemeente wil burgemeesterswon
spoedig realiseren

foto Jacob Koning

Vorige week hebben natuurvrienden
en ambtenaren van de gemeente in
funktie opnieuw de degens gekruist op
een door de provincie Noordholland
belegde hoorzitting over de voorgeno-
men bouw van een burgemeesterswo-
ning aan de oostzijde van de fraai be-
groeide entree van het Kostverloren-
park : het zogenaamde bestemmings-
plan deel III A.

Reeds eerder waren milieubeschermers
en medewerkers van de gemeente met
elkaar in de clinch gegaan over dit pro-
jekt en wel tijdens de behandeling van
het plan Kostverloren deel III door de
provincie. De bebouwing van de gehe-
le zuidzijde van het park met villa's
om de doorstroming van goedkope
huurwoningen naar koophuizen te be-
vorderen, aldus de gemeente.
Plan 111 A heeft evenwel niets met de
beoogde doorstroming te maken -de
toekomstig'e bouwheer laat elders in
de gemeente geen goedkope woning
achter- maar alles met een energieke
en voortvarende aanpak van het ge-
meentebestuur dat het vorig jaar door
de raad goedgekeurde bestemmings-
plan deel III A nu eindelijk eens gerea-
liseerd wenst te zien. Op de goedkeu-
ring van dit plan door Gedeputeerde
Staten kan en wil het kollege blijkbaar
niet langer wachten en het heeft het pro-
vinciebestuur onlangs verzocht met ge-
bruikmaking van art. 19 van de wet op
de ruimtelijke ordening een bouwver-
gunning af te geven. Wanneer de pro-
vincie dit verzoek inwilligt kan met
de bouw van de burgemeesterwoning
een begin worden gemaakt in afwach-
ting van een definitieve beslissing over
het bestemmingsplan. Je kan er dan
een vies smakend drankje op innemen .
dat het bestemmingsplan later door
GS wordt goedgekeurd. Eerst toestem-
ming verlenen om te bouwen en dan
met de boodschap komen dat het niet
doorgaat, ligt de gemiddelde nederland-
se bestuurder niet. Voor zo'n perverse
daad schrikt deze terug. Hij heeft van
nature een opbouwende en geen afbre-
kende instelling, dit in tegenstelling
tot sommige krantelui. Weliswaar ook
vaderlanders, maar behept met een
vreemde neiging tot afbrekend kom-
mentaar.
Om vooral geen brokken te maken -in
het bijzonder wat de voorgeschreven
inspraak-procedure betreft- werd afge-
lopen donderdag een speciale hoorzit-
ting belegd over het verzoek van de
gemeente Zandvoort. Omdat het hief
geen miljeuzaak van regionale of zelfs
provinciale omvang betrof, maar de
toekomst van weliswaar een fraai maar
klein en doodsimpel laantje op de we-
reldbol, werd de zitting geleid door
provincie-beambte Van de Pieterman.
Die vatte na de opening van de zitting
te hebben aangekondigd de kwestie
voor de aanwezige natuurvrienden
Beerenhout en Bakker als volgt samen:

'U bent bang voor een uitgekleed
laantje en u wilt een aangekleed laan-
tje behouden'. Nou, dat was een schot
in de roos. Want dat is nu precies wat
de natuurvrienden voor ogen staat:
het volledig en ongeschonden intakt
laten van een stuk natuur. De heren
Beerenhouten Bakker toonden zich
bevreesd dat de begroeiing van het
laantje door de erfafscheiding tussen
het toegangspad en de tuin van de bur-
gemeesters villa gedoemd zal zijn te
verdwijnen. Vooral als het een afschei-
ding van beton wordt.
Topambtenaren Wertheim en Heems-
kerk -die de gemeente Zandvoort
vertegenwoordigden- verzekerden de

milieubeschermers dat het door hen •
verafschuwde bouwmateriaal niet in
het hek zal worden verwerkt. Geen
beton dus. Overigens wordt in de
bouwvoorschriften van een bestem-
mingsplan nimmer iets vermeld over
de aard van een erfafscheiding,
onthulde deskundige Heemskerk.
Het hangt dus helemaal van de goede
smaak van de bouwheer af ?
Nee, dat niet. Daarover beslist de
welstandskommissie. Als de aange-
vraagde afscheiding niet aan bepaalde
estetiese eisen voldoet, geeft de kom-
missie negatief advies,
l s dat advies bindend ?
Nee, maar er wordt zelden van afge-
weken. Waarom heb je anders een
klup van deskundigen ?
In hun pleidooi voor het behoud van het
toegangspad in zijn natuurlijke staat
herinnerden de heren Beerenhout en
Bakker aan een eerder gedane uitspraak
van het .provinciebestuur 'dat het
laantje gehandhaafd moet blijven zo-
als het er nu uitziet' Een krachtig en
niet mis te verstaan standpunt, vonden
de natuurvrienden.
Minstens van zo'n groot gewicht als
een advies van de welstandskommissie
Want waarvoor heb je anders een pro-
vincie ?
De heer Van de Pieterman beloofde
gedeputeerden zo spoedig mogelijk zijn
mening kenbaar te maken om op grond
van art. 19 van de wet wel of geen
bouwvergunning aan de gemeente Zand-
voort verlenen.
Wat een haast.

Hier is zeker geen sprake van de mat-
heid van de jaren '70

En de milieubeschermers, wat doen
die?

Afwachten en hopen dat het gemeente-
bestuur alsnog zal besluiten een andere
lokatie voor de burgemeesterswoning
aan te wijzen.
De kwestie van het hekwerk tussen
laantje en tuin zien zij als een laatste
redmiddel voor een mooi stukje na-
tuur.
Een laatste alarmsignaal.
Noem het noodkreet.

waterstanden

febr.
14
15
16
17

H. W.
04.55
05.23
06.00
06.29

L.W.
13.00
13.27
14.03
14.32

H. W.
17.01
17.32
18.09
18.49

L.W.
01.09
01.36
02.12
02.53

hoorzitting over klachten
soc. dienst niet openbaar
Op wens van vijf kliënten van de soci-
ale dienst Zandvoort zal de voor mor-
genavond vastgestelde speciale zitting
van de raadskommissie van maatschap-
pelijk welzijn, waarop zij hun klachten
over het funktioneren van de dienst
en het optreden van de ambtenaren
kunnen spuien, niet openbaar zijn.
Zoals eerder door de koerant bericht
konden de kliënten zelf beslissen of
de bijeenkomst in het openbaar zou
worden gehouden of een besloten ka-
rakter dragen. Zij willen het laatste.

Het horen van mensen die klachten
hebben over de sociale dienst van de
gemeente is een direkt gevolg van een
krities rapport dat de afdeling Zand-
voort van de pvda vorig jaar juni pu-
bliceerde over de werkwijze van het
apparaat. In het pvda-rapport werd
naast een gebrek aan informatie over
inhoud en werking van de sociale wét-
ten een weinig elegant optreden van
de ambtenaren tegen de kliënten ge-
signaleerd. Er was nauwelijks sprake
van enig inlevingsvermoegen van de
zijde van het personeel van de dienst
in de problemen van de mensen die
een uitkering ontvingen. De kliënten

ervaarden een uitkering meer als een
gunst dan een recht en klaagden er-
over dat de ambtenaren hen als para-
sieten van de samenleving beschouw-
den. Vaak werden impertinente vra-
gen gesteld en gescheiden vrouwen
laatdunkend behandeld, aldus de rap-
porteurs.
Het rapport van de zandvoortse socia-
listen was voor het kollege van b en w
aanleiding een onderzoek naar de GSD
te laten instellen dat op hun verzoek
werd verricht door de heren Verkouw
en Trouw, resp. oud-wethouder van
Heemstede en eks-hoofd van de socia-
le dienst van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Beide heren kwamen
na enkele bezoeken aan het kantoor
van de dienst en gesprekken met de
chef van het buro tot de slotsom dat
er niets aan de hand was. Alle ambte-
naren waren in het bezit van een of
meerdere diploma's en volledig voor
hun taak berekend, aldus beide oud-
gedienden. Zij verweten de samenstel-
Iers van het pvda-rapport dat deze al-
leen de klagers hadden gehoord en niet
ambtenaren van de dienst. Een verwijt
dat prompt door de pvda werd terug-
gespeeld, toen bleek dat de heren Ver-

kouw en Trouw niet de moeite hadden
genomen de klagers in hun onderzoek
te betrekken. Dat vonden de onderzoe-
kers van geen enkel nut bij het door-
lichten van de GSD.
De pvda was van mening dat hiermee
voorbij was gegaan aan de kern van de
zaak : de klachten van de mensen die
een sociale uitkering ontvangen. De so-
cialisten drongen er daarom op aan de
küënten alsnog in de gelegenheid te stel-
len hun grieven naar voren te brengen.
Dat zal morgenavond gebeuren. Zij
zullen worden bijgestaan door een top-
ambtenaar van de sociale dienst van de
gemeente Amsterdam en de vertegen-
woordiger van Maatschappelijk werk
Zandvoort.

de

nieuws
kort & klein
• Kortsluiting bij het starten van een
auto vrijdagmorgen in de Fahrenheit-
straat had tot gevolg dat de motor in
brand vloog. De brandweer slaagde er
in de vlammen spoedig te doven, maar
kon niet voorkomen dat de motor uit-
brandde.

• Vrijdagavond hield de politie in de
buurt van de buurtschap Bentveld een
aantal opgeschoten jongens aan die
bezig waren verkeerslichten te vernie-
len en met een balk het rijwielpad te
blokkeren. Tegen de knapen werd pro-
ces verbaal opgemaakt.

• Zaterdagmiddag raakte op de boule-
vard Barnaart een wielrijder met zijn
voorwiel het achterspatbord van een
voor hem rijdende fietser. De man ver-
loor zijn evenwicht en kwam ten val.
Met een hersenschudding en schaaf-
wonden moest hij worden overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem.

o Wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leertijd verlaat op
donderdag 1 maart a,s, de heer W.L. Se-
ders, opzichter van de gemeentelijke
plantsoenendienst, zijn arbeidsterrein.
Op woensdag 28 februari wordt hem
door de direktie van publieke werken
een afscheidsreceptie aangeboden in
het Genneenschapshuis. De scheidende
ambtenaar was gedurende 31 jaar in
dienst van de gemeente.

• Het wegens de slechte weeromstan-
digheden naar een nader te bepalen da-
tum verschoven winterkonsert door
het Noordhollands Philharmonisch Or-
kest in het gebouw van de hervormde
kerk aan het Kerkplein is nu vastge-
steld op maandag 19 maart a.s.



Eind vorig jaar openden de heer en
mevrouw Paap in het winkelcentrum
nieuw-noord hun "doe-het-zelf" zaak
"De Boet", en wat tijdens de feeste-
lijke opening al voorspelbaar was, de
inwoners uit het oude dorp laten zich
door de spoorlijn niet weerhouden.
Kochten zij bij "De Boet" in deSme-
destraat, die het echtpaar in verband
met de sanering van de noordbuurt
moest verlaten, al materialen voor het

mevr. kraan-meeth

'kreatief-bezig-zijn', in de nieuwe zaak
hebben zij keus uit een veel grotere
sortering, ook in o.a. verf en behang.
En het aantrekkelijke is nu dat, ter-
wijl de heren der schepping daarmee
in de weer zijn, hun echtgenoten met
heel andere materialen hun aandeel in
de verfraaiing van het interieur kun-

nen leveren. Bij voorbeeld door het
beschilderen van kandelaars, stoven en
spanen dozen, en door het maken van
z.g. antieke poppen. Al het materiaal
en ook de lektuur daarover is bij 'De
Boet' verkrijgbaar. U zult echter tever-
geefs vragen naar kant en klare pakket-
ten. Hilde en Cees Paap hebben zich
namelijk ten doel gesteld de kreativi-
teit te bevorderen, iets dat zij boven-
dien stimuleren door aspirant kunste-
naarsdie in klupverband werken kor-
ting te geven. Maar zij gaan nog meer
voor hen doen. Eind mei begin juni
organiseren zij tesamen met andere
winkeliers van het winkelcentrum in
nieuw-noord een kreativiteitsmarkt in
de ruimste zin des woords. Iedereen
mag daar zijn kunstuitingen tonen, ze
desgewenst verkopen, terwijl er voor
de eksposanten geen financiële kón-
sequenties aan verbonden zijn. Die
worden gedragen door de winkeliers

foto Jacob Koning

, die met elkaar in een heel plezierige
samenwerking deze markt op touw
gaan zetten. Verwacht wordt dat de
kursisten die zich momenteel in het
Cultureel Centrum onder leiding van
Hans van Pelt in het tekenen bekwa-
men van de partij zullen zijn. Mogelijk
geven ook de bomschuitenbouwers
acte de présence.
Het heeft allemaal nog wel even de tijd.
Het is nog lang geen eind mei. Gelukkig
maar, want nu heeft de gemeente ook
nog alle gelegenheid om iets te doen
aan die schier onbegaanbare woestenij
die zich voor de winkels uitstrekt en
waar de organisatoren van de markt zich
voorstellen het evenement te houden.
Gezien echter de volle medewerking
die van gemeentelijke instanties werd
verkregen bij het betrekken van zijn
nieuwe pand heeft de heer Paap het
volste vertrouwen dat ook dit in orde
komt.

met de allernieuwste
^ornaten staat voor u
openinamsterdarn
en in zandvoort.
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• In verband met de grote belang-
stelling voor de vorig jaar gehouden
informatie-avonden voor a.s. ouders
heeft de Kruisvereniging Zandvoort
besloten een tweede serie voorlichtings-
bijeenkomsten te organiseren. De uit
vijf lessen bestaande kursus zal even-
als in '78 worden gegeven in het Ge-
zondheidscentrum in het Beatrixplant-
soen. Informatrice is zuster J. Ver-
steege, distriktverpleegster, kinder-
hygiëne, die zal worden geassisteerd
door de diëtiste van de kruisvereniging.
De eerste bijeenkomst voor a.s. ouders
is gepland op 7 maart a.s., aanvang
18.30 uur. De kursusgelden voor le-
den van de kruisvereniging bedragen
f. 20,- en voor niet leden f. 30,-. Men
kan zich voor de serie telefonies opge-
ven onder nr. 63 64 tijdens de werkda-
gen tussen 2ien 3 uur.

• Donderdagmiddag vond op de bou-
levard Barnaard een gekompliceerde
aanrijding plaats tussen drie auto's. De
bestuurders en hun mede-inzittenden
kwamen er zonder letsel van af. Be
materiële schade was aanzienlijk.

« In een bij een woning aan de Burg.
van Alphenstraat behorende box trof
de politie een groot aantal artikelen
aan die eind vorige maand uit een radio-
zaak aan de Haltestraat waren ont-
vreemd. In het woonhuis werden even-
eens verscheidene gestolen goederen
gevonden. De recherche speurt naar
de verblijfplaats van de bewoners van
het perceel, die op het moment van
de inval niet aanwezig waren en ook
daarna niet kwamen opdagen.

• Op zaterdag 17 februari organiseert
de watersportvereniging Zandvoort in
het verenigingsgebouw 'De Krocht' aan
de Grote Krocht een dia- en filmavond
over zeilwedstrijden en zeiltochten. De
films zullen worden toegelicht door de
bekende zeezeiler Dirk Nauta. De bij-
eenkomst begint om 8 uur.

o De afd. Zandvoort van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen belegt
op woensdag 21 februari a.s. de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering. De
voor deze bijeenkomst samengestelde
agenda vermeldt o.m. de jaarverslagen
van penningmeester en sekretaris en
een bestuursverkiezing. De vergadering
begint om 20.00 uur en vindt plaats
in het Gemeenschapshuis.

VEEL DEINING ROND
KONTRIBUTIEVERHOGING
HANDELSVER. - HANZE

De huishoudelijke bijeenkomsten van
de federatie Handelsvereniging-Hanze
worden pas levendig en krijgen kleur
wanneer het over geld gaat.

Neem de verenigingskontributie bij-
voorbeeld, die maakt meer emoties los
dan de donderspeeches van de schei-
dende voorzitter L.A.M.M. van Duiven-
voorde over de laksheid van het zand-
voortse bedrijfsleven inzake de promo-
tion van de badplaats. Die dateert nog
uit de middeleeuwen, wanneer we hem
mogen geloven. Geen neringdoende die
zich erover opwindt. Maar toen de
nieuwe federatie-voorzitter Ch. Moe-
renburg, gisteravond tijdens de jaarver-
gadering van HHZ in hotel Keur met
algemene stemmen gekozen, in alle
ernst en deugd voorstelde de kontribu-
tie van f. 50,- naar f. 100,- per jaar
op te trekken brak zo ongeveer de hel
los. De kersverse praeses formuleerde
het voorstel wellicht wat onhandig
waardoor de indruk werd gewekt dat
de verhoging geheel zou worden be-
steed aan de financiering van de zomer-
evenemenien, die de vvv niet langer
kan bekostigen vanwege de drastiese
subsidievermindering door de gemeen-
te. Dit was echter niet het geval. De
verhoging was ook nodig voor de uit-
breiding van de federatieaktiviteiten.
Na heftige diskussies, gloedvolle beto-
gen en schorsing van de vergadering
voor onderling beraad werden de mid-

denstanders het eens over een halvering
van de verhoging (van f.50,- naar f.75,-)
en een éénmalige bijdrage van de federa-
tieleden van f. 25,- om de seizoenattrak-
ties te laten doorgaan. In een rondschrij-
ven aan de plm. 160 bij de HHZ aange-
sloten zakenmensen zal duidelijk wor-
den gesteld dat dit bedrag alleen wordt
gevraagd voor dit jaar. Achter de scher-
men wordt hard gewerkt aan een ver-
andering bij de vvv waardoor een
nieuwe en frisse wind zal gaan waaien.
Men verwacht dat die volgend jaar
-in 1980 dus- zal opsteken en het aan-
schijn van de toeristiese bedrijvigheid
in de gemeente grondig zal wijzigen.
De aanwezige federatieleden leken
nauwelijks geïnteresseerd in de aange-
kondigde new look bij de vvv. De slag
rond de kontributieverhoging had al
meer dan genoeg van hun krachten
gevergd.

gemeente
zandvoorl

Vacatures Reserve-gemeentepolitie Zandvoort

Bij het korps Reserve-gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele vaca-
tures te vervullen.
Gegadigden moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 35 jaar oud
zijn en een minimale lengte van 1.70 m. nebben.
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische
keuring te ondergaan.
Zij die nog militaire verplichtingen hebben of bij de Bescherming
Bevolking zijn ingedeeld, komen niet in aanmerking.

Reservisten dienen de opleiding te volgen die van september tot
mei wekelijks op vrijdagavond wordt gegeven. In de zomermaanden
moet af en toe een weekend praktische dienst worden gedaan.

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37, 2042
G D Zandvoort.
Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben behoeven niet opnieuw
te reflecteren.

Nadere inlichtingen zijn telefonisch - na 19.00 uur - bij de onder-
staande personen te verkrijgen:
M.J. Methorst, commandant Res.Pol. - tel. 3365
G.W. Schaap, wnd. commandant Res.Pol. - tel. 5041
P.Ph.J. Joukes, secr. vereniging Res.Pol. - tel. 7036

V

stichting vvv zandvoort

zoekt voor spoedige in diensttreding, gegadigden
voor de functie van

INFORMATRICE ( TEUR )

Gezocht wordt naar candidaten met minimaal
MAVO-diploma (met de moderne talen), goede
contactuele eigenschappen, beretdheid tot ver-
richten van werkzaamheden in avond- en week-
enddiensten. Typevaardgiheid vereist.

Schriftelijke sollicitaties.te richten aan de direc-
teur Stichting VVV Zandvoort, Postbus 212,
Zandvoort.

T. v.d. LET BERGUM (Fr.)
Instructeursopleidingen.

Zéér binnenkort is er weer gelegenheid om deel te
gaan nemen aan de

OPLEIDINGSCURSUS voor
RIJ-INSTRUCTEUR (TRICE )

welke bij voldoende deelname ook bij U in de
buurt gegeven zal worden.
Wanneer U onderstaande bon invult ontvangt U
geheel vrijblijvend alle informatie.
Uitknippen en opsturen naar:

T.v.d. Let
Postbus 82
9250 AB Bergum (fr)

Naam :

Adres :

Plaats :

Verzoekt informatie betreffende de opleiding
voor Rij-instructeur (trice).
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ROOFBOUW DREIGT:

geen raadsleden meer in besturen
De eerste gemeentelijke nota van dit
jaar is uit. Hét is een gedegen reaktie
op het verzoek van de raad de over-
heidsbemoeienis met verenigingen, '
organisaties en instellingen die van
gemeentewege worden gesubsidieerd,
drasties te beperken. .

De gemeenteraad wil dit bewerkstelli-
gen door geen zittende raadsleden
meer aan te wijzen en te'benoemen in
de besturen van verenigingen, etc. die
financieel geheel of gedeeltelijk van de
gemeente afhankelijk zijn. Die verte-
genwoordiging heeft in het algemeen
niet veel om het lijf, vinden de raads-
leden. Bovendien vergt het veel van
hun tijd die ze beter en nuttiger kun-
nen besteden in dienst van de bevol-
king.
|n grote lijnen zijn b en w het met
deze zienswijze van de volksvertegen-
woordigers eens. Naar hun mening
wordt afbreuk gedaan aan de wezen-
lijke taken van de raadsleden door
hun deelname aan het werk van de
stichtingsbesturen, e.d. Het raadslid-
maatschap is in de meeste gevallen een
part-timefunktie en de h ieraan* verbon-
den werkzaamheden moeten voor een
zeer groot deel in de vrije uren wor-
den verricht, aldus het kollege. Overbe-
lasting van de raadsleden moet dan ook
worden voorkomen, stellen b en w in
hun nota vast.
Waar vertegenwoordiging door de ge-
meente in verenigingsbesturen wel wen-
selijk en in sommige gevallen geboden
is kan deze het best door leden van
het dagelijks bestuur worden verricht,
vindt het zandvoortse gemeentebestuur.
Wethouders zijn voor deelname aan
verenigingsbesturen beter toegerust
dan raadsleden doordat zij direkt kun-
nen terugvallen op de wekelijkse bij-
eenkomsten van b en w en op hulp van
de ambtenaren. Daarbij komt dat bur-
gemeester en wethouders aan de ge-
meenteraad verantwoording schuldig
zijn voor het door hen gevoerde beleid
en verplicht zijn de raad alle gewenste
inlichtingen te verschaffen. Overigens
is het kollege van oordeel dat het toch
wenselijk kan zijn en in enkele geval-
len zelfs noodzakelijk om raadsleden
aan te wijzen als gemeentelijke verte-
gen woord igers. B en w denken hierbij
aan de kommissie van georganiseerd
overleg inzake ambtenarenzaken en
het Strandschap Zandvoort. M.b.t. het
toezicht van de raad op de besteding
van de gelden die de gemeente door
middel van subsidies aan de verenigin-
gen, enz. ter beschikking stelt, acht
het kollege ook andere mogelijkhe-
den voor kontrole aanwezig. Die zou-
den in de subsidievoorwaarden kun-
nen worden opgenome.n.
B en w komen aan het slot van hun
nota inzake de gemeentelijke verte-
genwoordiging door raadsleden in ge-
subsidieerde instellingen tot de vol-
gende konklusie :
1. overbelasting van raadsleden moet,

voorzover zulks van de gemeente
afhangt worden tegengegaan.

2. Indien vertegenwoordiging van de
gemeente in besturen en kommis-
sies noodzakelijk is, moet daarin
dan ook mede uit een oogpunt van
verantwoordingsplicht en zuiver-
heid in de besluitvorming worden
voorzien door benoeming van le-
den van het kollege van burgemees- "
ter en wethouders, tenzij gegronde
redenen kunnen worden aangevoerd
voor aanwijzing van raadsleden, niet-
wethouders.

3. De rechtstreekse invloed van de ge-
meente in besturen en kommissies
dient te worden verminderd, maar
deze invloed moet tot uitdrukking
worden gebracht in de te stellen
subsidievoorwaarden en in het toe-
zich op de naleving daarvan.

» In verband met de ongunstige
weersomstandigheden kon de voor
woensdagavond door de kommissie
/an maatschappelijk welzijn geplande
hoorzitting over de klachten inzake
de gemeentelijke sociale dienst van
Zandvoort, geen doorgang vinden. De
zitting is verschoven naar woensdag
28 februari a.s.

burgerlijke stand

de zandvoortse raadsleden kunnen hun tijd beter en nuttiger besteden dan zitting te nemen in ver-
enigingsbesturen, etc.

Het kollege stelt voor de nota en de
daarin geformuleerde uitgangspunten
in eerste instantie te bespreken tijdens
de op dinsdag 6 maart a.s. te houden
vergadering van de kommissie van al-
gemene zaken en ruimtelijke ordening.
Maar wanneer de kommissieleden dit

wensen kan het ook een maand later.
Tegen die tijd wordt ook de nota van
burgemeester Machielsen over de
kommunikatie tussen overheid en
burgerij verwacht.
De leden kunnen hun tors vast nat
maken.

7 februari - 13 februari 1979.

overleden : Philomena Francisca
Bulters, geb. Lansdaal, oud 95 jaar:
Frouwkje Vatharina Eliza van Deelen,
geb. Spoelstra, oud 75 jaar.

getrouwd : Johannes Maria van der
Horst en Petronella Adriana Theodora
/an Dam.

overleden buiten de gemeente : Jan
Willem Roosingh, oud 82 jaar; Hendri-
cus Paulus Loogman, oud 50 jaar.

geboren buiten de gemeente : A-
dries Arie Nathan, zv. A. Domburg en
C.K.A. Laurens ; Simon Arend, zv. C.
J. Paap en A.M. de Korte.

suksesvolle
mavo-revue
Met een originele opening (vanavond is
er nog een voorstelling, dus we onthou-
den ons van finesses) begon woensdag-
avond in gebouw 'De Krocht' de revue
1979 door leerlingen van de Wim Ger-
tenbachschool voor MAVO. Het werd
weer een spontaan gebeuren met tal
van leuke scènes, ontsproten aan het
brein van kunstzinnige leerkrachten
en dito leerlingen.

Zandvoort staat er centraal en we zien
ons dorp dan eens door de ogen van
een buitenlander : de opdringerige
bordjes 'Zimmer mit frühstück', het
ronselen van gasten en het wegmoffe-
len van de kinderen in een hondehok
om. toch maar een paar kamers vrij te
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krijgen. Verder het circuit waartegen
geen andere remedie bestaat dan ver-
huizen of watten in de oren, windsur-

jfe n J voortreffelijk ! KstrandlevenJJIT^
het kasino. Dit allemaal naar voren ge-
bracht in kostelijke acts, zang en dans.
De dansen vormden hoogtepunten,
vooral die in het kasino, la dance des
croupiers, maar ook die van de konijn-
tjes die het maar mooi van de jagers
wonnen. Er werd uitstekend geakteerd,
op een enkele uitzondering na'ook aar-
dig gezongen en hoewel de hele groep

(bij de finale viel pas op hoe groot de
bezetting was) zich inzette om het al-
lemaal goed over het voetlicht te bren-
gen zal niemand ons euvel duiden
wanneer we twee namen noemen: A-
mand Hekkers en John Fijma. Laatst-
genoemde heel geslaagd als cascadeur
(met de ligstoel) en veel sukses oog-
stend in zijn voortreffelijke mime-scène
op de camping.
Amand Hekkers, de 'allrounder', kreeg
in deze revue volop gelegenheid zijn
talenten te laten zien en akteerde, zong
en danste dat de vonken er af vlogen.
Wat ook beslist niet ongenoemd mag
blijven is de voortreffelijk spelende
kombo, die aan het gebeuren in het
kasino ekstra luister bij zette.
Het slot liep uit op een ware happe-
ning, mede door het ten tonele ver-
schijnen van de joke-groep VUT, die
niet alleen hun medelid John Fijma en
direkteur Nijboer, maar ook alle k/ea-
tieve g_eesten achter deze revue, een
bloemetje aangeboden.

eanduaortse hoerartf
foto Jacob Koning



groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

Troost u.
Er waren meer
barre en boze
winters.

Geheel onverwacht is uit ons leven weggenomen, onze onvergetelijke
moeder en oma

CLARA DOROTHEA ROOS
weduwe van Theodorus de Rooy

op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort: Erika de Rooy

Thea
Marjon
Hans

Zandvoort, 15 februari 1979
Spoorbuurtstraat 5
Correspondentie-adres: Celsiusstraat 17,
Zandvoort.

Moeder is thuis opgebaard. Gelegenheid tot bezoek van 15.00 tot
16.00 uur.

De crematie zal plaatsvinden op maandag 19 februari a.s. om
15.00 uur, in het crematorium te Driehuis-Velsen.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ont-
vangkamer van de begraafplaats Westerveld.
Vertrek vanaf Spoorbuurtstraat 5, Zandvoort om 14.20 uur.

STRANDSCHAP ZANDVOORT WIL:

en auto's weg
van het strand

kerkdiensten

febr. H.W. L.W. H.W. L.W.

Naar aanleiding van klachten van o.m.
de kustbrigade over het gebruik van
zeilplanken, waarmee dicht onder de
kust wordt gemanoeuvreerd en die
een gevaar opleveren voor zwemmers
en baders, zal het Strandschap Zand-
voort de mogelijkheid bestuderen om
voor deze tamelijk nieuwe tak van
watersport veiligheidsvoorschriften
op te stellen en toe te passen.

Zoals bekend is het op dit moment nog
een juridies twistpunt of de zeilplank
niet of wel als een vaartuig moet wor-
den beschouwd. Wil men he.t gebruik
reglementeren dienen afzonderlijke
bepalingen in het leven te worden ge-
roepen. Bepalingen welke uiteraard in
overeenstemming dienen te zijn met
de bestaande wettelijke normen.
Wat het Strandschap Zandvoort ook
gaat onderzoeken is de aanwijzing van
een vaste afvaart- en landingplaats voor
motorboten, etc* Verder zal worden
bekeken of het bestaande verbod om

op bepaalde gedeelten van het strand
met honden te verschijnen, moet
worden uitgebreid tot het gehele
strand dat onder het beheer van de
gemeente Zandvoort en de verorde-
ningen van het Strandschap valt. Ma-
ken bovenstaande onderwerpen nog
een punt van studie en overweging uit,
wat de aanwezigheid van motorvoer-
tuigen en bromfietsen aan het strand
betreft is het Strandschap rond : motor-
voertuigen en brommers zullen het
gehele jaar door van het strand wor-
den geweerd. Een wijziging van de
bestaande verordening, die het nu nog
mogelijk maakt om gedurende de win-
termaanden over het strand te rijden,
is in de maak.
E.e.a. ontlenen wij aan het deze week
verschenen jaarrapport van het Strand-
schap Zandvoort over de gebeurtenis-
sen aan het strand in de zomer van '78.
Die waren niet spektakulair. Hoe kan
het ook anders. Van de 123 seizoen-
dagen werd het strand slechts op 37

dagen goed bezocht, op 26 dagen ma-
tig en op 60 dagen nauwelijks; stelt
het verslag nuchter vast.

nieuws
kort & klem

• De afd. Zandvoort van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen belegt
op woensdag 21 februari a.s. de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering. De
voor deze bijeenkomst samengestelde
agenda vermeldt o.m. de jaarverslagen
van penningmeester en sekretaris en
een bestuursverkiezing. De vergadering
begint om 14.00 uur en vindt plaats in
het Gemeenschapshuis.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

06,00
06.29
07.10
07.51
08.36
09.40
11.00
01.50
01.08
02.06
03.00
03.44
04.25

14.03
14.32
15.13
15.54
16.40
17.44
19.04
19.53
09. Tl
10.10
11.04
11.48
12.28

18.09
18.49
19.22
20.11
21.07
22.22
_.-
12.29
13.33
14.24
15.15
T6.00
16.40

02.12
02.53
03.26.
04.14
05.10
06.23
07.09
08.32
21.36
22.27
23.18
00.03
00.43

HERVORMDE KERK
zondag 18 februari a.s.:

. 10.30 uur : Ds. C.F.J. Antonides, uit
Terborg.

10.30 uur : Jeugdhuis, dhr. C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 februari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. de Ruig, te Haarlem.
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne-

broek.

PROTESTANTENBOND
zondag 18 februari a.s.:
10.30 uur : 'Samen leven', thema 'met

het oog op het kind'.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 februari a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met or-

gel en samenzang.,
zondag 18 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts. '

ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 februari a.s.
Zuster A. Morsfnk-van Zutphen, Gast-
huishofje27, tel. 2791.

hier
staat

iief
Geachte redaktie.

Het is niet uitgesloten dat binnenkort
een stukje natuurgebied in het Kost-
verlorenpark door de gemeente zal
worden geëgaliseerd voor de bouw
van een burgemeesterswoning. Men
heeft geen idee hoeveel rust-, slaap-,
voedsel-en broedgebied voor de vo-
gels dit jaar in Zandvoort alweer ver-
loren is gegaan. De provinciale com-
missie zal op korte termijn advies uit-
brengen aan het college van Gedepu-
teerde Staten die dan een beslissing
zal nemen. Wie kan er nog beter ad-
vies geven dan de heer De Wit, Com-
missaris der Koningin van Noord-Hol-
land en die bovendien ook bioloog
is?

J.L.G. Niessen.

eanduoartse Noeranr

INFANZIA, VOCAZIONEE
PRIME ESPERIENZE Dl
GIACOMO CASANOVA,
VENEZIANO
(Jeugd, roeping en eerste
ervaringen van Giacomo
Casanova)

van de Italiaanse regisseur Luigi Comen-
cini wordt vanavond en morgenavond
door Film-inn Zandvoort vertoond in
de openbare bibliotheek aan de Prin-
sesseweg. De voorstellingen beginnen
om 9 uur en worden onderbroken
door een koffiepauze.

Eerst even dit: Comencini's Casanova
heeft niets te maken met de Casanova
van Fellini. Corpencini concentreert
zich op de jeugd van de Venetiaanse
versierder en op zijn allereerste bed-
ervaringen. Fellini is in zijn film volle-
dig aan die periode voorbijgegaan en
introduceert Casanova als een vermoei-
de routenier. Bij Felh'toi is de Vene-
tiaan al over zijn top heen, bij Comen-
cini is die top nog niet eens in zicht.
Voor zijn Casanova film is Comencini
uitgegaan van de eerste vijf hoofdstuk-
ken van de Memoires van Casanova.
Twee constanten in zijn oeuvre van
meer dan dertig films spelen daarbij
een grote rol: zijn aandacht voor het

opgroeien van kinderen, en zijn op-
vatting dat het interessanter is de his-
torie te bekijken via het miljeu waar-
in zijn personages leven dan via de
gedragingen van die personages zelf.
Met, wat dat eerste betreft, als resiij-
ta'at dat hij begint met Casanova te
laten zien als een achtigjarige jongen,
die er.langzaam achter komt in wat
voor maatschapp.ij hij opgroeit en in
welke mate hij zich moet aanpassen

om in die maatschappij te kunnen
overleven. Giacomo Casanova is dan
eerst een jongen en, in het tweede
deel, een opgroeiende jongeman die
voorbestemd is om priester te wor-
den, want zijn familie is arm. Comen-
cini zei onlangs dat je in de decadente
samenleving van toen als arme jongen
kon kiezen tussen een religieuze loop-
baan of een carrière als versierder, en
Casanova wordt in dat laatste keurslijf

(dat blijkt het tenminste bij Fellini te
zijn geworden, waar hij dan ook in .
een soort corset rondloopt) gedwon-
gen door zijn hypocriete omgeving: hij
is best wel bereid priester te worden;
maar zijn rijke oude voogd zit voort-
durend achter de jonge-maagden aan,
iedere prelaat heeft wel ergens een
maitresse, de vrouwen die naar zijn
preek komen Juisteren doen dat al-
leen om naar hem te knipogen en via
de collecte-buidel briefjes aan hem te
geven, en de mooie jonge nonnetjes in
het klooster zitten daar omdat ze dat
van hun familie's moeten, dus die wil

• len ook wel eens wat anders.
Daarnaast besteedt Comencini veel
aandacht aan de omgeving van Casa-
nova ; dat levert de veruit mooiste
scènes op, zoals die waarin de bijn ,
verdronken vader van de kleine Gia-
como geopereerd gaat worden. Het
hele huis stroomt vol met buren en,
op de eerste rij, de notabelen van de
Stad, waarna de dokter Aderlaten !
roepend, binnen komt rennen. Ieder-
een heeft het over zijn vorige operatie,
die was prachtig, lekker spannend,
alleen jammer dat de patiënt het niet
overleefde. Dat doet vader Casanova
ook niet, maar dat is niet belangrijk,
het volk heeft weer een spannend mid-
dagje gehad en de dokter wordt har-
telijk bedankt.

• Vooral die sfeertekening van het leven
in het achttiende eeuwsr Venetië is
prachtig, en alleen al met zijn Casano-
va-film bewijst Comencini dat diens
unanieme herontdekking door de Fran-
se kritiek meer dan terecht is geweest.



belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

~ ".13044Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 InformatMburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 24 2212 Garage FlinUrman bv,

' . Zandvoortsekün 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu . t
dealerservice

17879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

-^323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,

. Mr. Troelstrastraat 31
2135 Zandvoortse Koerant bv,

Koninginneweg l, Zandvoort

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eflfpe en derde woensdag van de maand

.van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Otntrum voor vrijwillige hulpverlening
' Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot

, 12 uur en iedere zondagmiddag van 4
"-tot 5 uur. Postbus'100. 2040 AC Zand-
'f port. Telefoon 7373

""Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tet. 3459.'
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en maan-

. dag van 19.00 - 20.00 uur. >

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig •
heeft bij akute problemen.'

KARNAVALSPRET
START IN DUINPAN

Hoewel er in tal van gezinnen nog
naarstig gepiekerd wordt over een ge-
slaagde vermomming en Zandvoort
nog nét niet Scharregat heet zullen
zondagmiddag, 18 februari, tussen 1
en 3 uur in het Zwembad 'De Duin-
pan' toch al de Alaafs klinken.

'De Duinpan' bijt namelijk de spits af
van het komende karnavalsgebeuren
en allen die aan dit zo langzamerhand
in onze dorpsgemeenschap ingeburger-
de Feest der Zotheid meewerken zul-
len ook aan het karnaval in het zwem-
bad luister bij zetten. Dat zijn dan de
Raad van Elf van de zandvoortse kar-
navalsvereniging 'De Scharrekoppen',
de jeugdraad van de zandvoortse 'Gar-
nalenpiepers' en de Kwallentrappers
o.l.v. Bertus Balledux. Uiteraard is ook
aanwezig de man die het hier de laatste
vier dagen van februari voor het zeg-
gen heeft. Prins Bobo den Urste, ver- ,
gezeld van de jeugdprins, en beiden

mevr, kraan-meeth

zullen prijzen uitreiken-aan kinderen
die het leukst verkleed zijn. Daartoe
worden deze ingedeeld in twee groe-
pen : van 4 tot 8 jaar en van 8 jaar en
ouder. Een deskundige jury van 'De
Scharrekoppen' zal de 'pretpakken'
beoordelen.

.Even tussendoor : het is wel zaak dat
de jeugdige karnavalvierders zich tij-
dig opgeven zodat de leiding van 'De
Duinpan' weet ,hoe groot de toeloop

- zal zijn, en verder bericht diezelfde
leiding ons dat ook kleintjes die niet
kunnen zwemmen welkom zijn. Voor
hen is .er een plaatsje in het peuterbad.
Terug naar waar we gebleven waren :
na afloop van de prijsuitreiking mogen
alle pipo's, elfjes, verpleegsters en bo-
ze heksen gaan zwemmen, maar ze
moeten dan wel ekstra kleding mee-
nemen. Wat ze beslist niét mogen is
zwemmen wanneer er in Kun karnavals-
rjakje.crêpepapier is verwerkt. In 'De
Duinpan' mag heel veel, maar op rood,
groen of paars water zit direkteur Mol-
lerus bepaald niet te wachten.
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•kostuums van crêpepapier moeten uit voor een duik in het water foto Frans van Loon



omroepers
WONINGRUIL

Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

OLIEVERVEN
PENCELEN-

ENZ.
bij

"DE BOET"
winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

Echtpaar zonder kinderen
woonachtig in flat zoekt
HULP in de huishouding
voor l dag per week of 2
halve dagen. Kan zelf keus
bepalen. Keesomstraat 475,
tel. 8067.

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentr, nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

WIE wil mij helpen met
huidhoudelijk werk voor l
ochtend in de week.
Mevr. de Jong / Bentveld,
tel. 023-240164.

Wegens ve rhu i / ing Ie koop
een kast-bed, l j i oud,
I. 'K)\ l 30 l 'n i s f 275,-
' lo l lenss tnui t 17, lel 4(>76

HU LI'
I N D E

HUISHOUDING
GEVRAAGD

2 dagen per week.
Telefoon 30 51

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd.. Zee-
straat 30, tel. 46 96.

"HET JAAR VAN
HET KIND"

Voorlichting.
Stichting "Barricade" orga-
niseert een cyclus lezingen
waarbij wordt ingegaan op
opvoedingsproblemen en
vormen van hulpverlening.
7 februari -15 februari -
21 februari - 7 maart

THEMA'S
de puberteit - conflicten
thuis - sexuele voorlichting
- lichamelijke klachten.
Over daze thema's worden
ook films vertoond. Elke
avond begint om half acht.
AULA -dependance Coorn-
hert - scholengemeenschap,
Tempelierstraat l Haarlem,
entree f. 5,00 p.p.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

EJTUT1
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
RUILWQNINGEN

Maand februari 1979,

1. Aangeboden : benedenduplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 110,65 per maand.

Gevraagd : een eengezinswoning.

2. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (even nrs.)
Huurprijs f. 189,45 per maand.

Gevraagd : een eengezinswoning.

3. Aangeboden : eengezinswoning Burg.
Beeckmanstraat.
Huurprijs f. 284,50 per maand.

Gevraagd : benedenflatwoning Sophia-
weg / Linnaeusstraat.

4. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 468,10 per rnaand.

Gevraagd : een eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel-
lende huurders van EMM of gemeentewo-
ningen dienen vóór eind Februari schrif te-
lijk te reageren onder vermelding van de
aan te bieden woning en het lidmaatschap-
nummer.

EanduDGTrse

Installatie bureau
OROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.O2507 8484*

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (mgana achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.O-fl- 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

U belt...»
Wij komen!

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Voor het VAKKUNDIG
opbrengen van alle soorten
wandbekleding ( BEHANG)
afwerkingsbedrijf LETAM,
tel. 02507 - 7938 '

Örukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2 x

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

rVOOR:
VLIEGREIZEN - TOURINGCARREIZEN
EIGEN-AUTOREIZEN
HOTEL/ BUNGALOWS/ APPARTEMENTENRESERVERING |
CRUISES (o.a. met de Bestevaer)
RIJNREIZEN
TOURINGCAR - VERHUUR
ENZ. ENZ. ENZ.

l BIJ:

ja, misschien een oude schoen.
Je weet het nooit.

Maar met een advertentie in de
ZANDVOORTSE KOERANT
heb je vrijwel altijd sukses.

Daarom even bellen naar nummer 21 35

REISBUREAU
KERKMAN

A< • f- M.».,h! L-! C l

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^̂

Astma Fmds W

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

na
UdNBM
UdMCC.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPIJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIG l NSMACH IN E

BEL voor inlichtingen 02507 - 4090
of 02507-4764

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 • 331075

Haal warmte en kleur in uvy huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U. vind t er ook'ieuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

SehtoUc*

VERSTCE6E-

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap
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gasthuisplein geen voel
is de boodschap van b&w
Eind vorige week ontvingen de bewo-
ners van de noordbuurt een cirkulaire
van het gemeentebestuur met de me-
dedeling dat het niet mogelijk is ge-
bleken aan het Gasthuisplein de funk-
tie te geven van voetgangersgebied.
Een onderwerp waarop de gemeen-
telijke dienst van publieke werken en
de plaatselijke verkeersdeskundigen
twee jaar lang hebben gestudeerd,
waarover verscheidene rapporten zijn
uitgebracht aan de raadscommissies
van advies en bijstand en waaraan in
oktober j.l. een hoorzitting met de
buurtbewoners werd gewijd.

Het eindoordeel van b en w over de
toekomstvan het Gasthuisplein komt
overigens niet onverwacht. Is zeker
geen donderslag bij onbewolkt weer.
Uit de totnogtoe bekende gegevens
over de herinrichting van het plein
was al duidelijk geworden dat van
de wijdse benaming 'voetgangersdo-
mijn' in de praktijk weinig terecht
zou komen. Op alle sinds 1977 gepro-

Het Gasthuisplein krijgt een rijbaan
op.flelijk nivo als het voetgangersge-
deelte. Het trottoir aan de kant van
sociëteit Duysterghast wordt 2.25 mtr.
breed en zal aan de kant van de rijbaan
worden voorzien van straatmeubilair,
zoals lichtmast, paaltjes, bomen, etc.
De rijbaan blijft 5.50 mtr. breed. Tus-
sen rijbaan en wandelgebied van het
Gasthuisplein zijn een tiental parkeer-
stroken gesitueerd. Tegenover het
Gasthuishofje komen vijf parkeervak-
ken en langs de Swaluëstraat
tot het Achterom zeven parkeerplaat-
sen. Alle vakken zullen worden voor-
zien van een parkeermeter.

duceerde tekeningen is plaats inge-
ruimd voor het doorgaande verkeer
en het parkeren v.an motorvoertuigen.
En zelfs in de planning van de rij- en
parkeerstroken is tijdens de studie-
duur geen wijziging gekomen. De
eerste in de zomer van '77 door de
dienst van publieke werken voor pu-
blikatie vrijgegeven prent verschilt
nauwelijks van de plaat die op de
hoorzitting in oktober j.l. aan de
volke werd getoond en ook niet van
het eindprodukt dat vorige week aan
de noordbuurtbewoners werd toege-
stuurd. Het gemeentebestuur is er ken-
nelijk steeds vanuit gegaan dat het
Gasthuisplein geen voetgangersgebied
kan worden, zoals vele malen bepleit
door gemeenteraad en een groot aan-
tal bewoners van de buurt. Het heeft
alleen twee jaar geduurd voor het
hoge woord er dan eindelijk uit is .
Het kan niet.
Waarom niet ?
Daarvoor voeren b en w in hun cirku-
laire aan de bewoners vier redenen aan.
(1) een verlies van ongeveer dertig par-
keerplaatsen wanneer het plein geheel
autovrij wordt gemaakt. (II) bedrij-
ven, woonhuizen en horeka-onderne-
mingen worden onbereikbaar, hetgeen
de bedrijfsaktiviteit ernstig zal scha-
den. (III) toenemende druk van het
gemotoriseerde verkeer op andere
plaatsen in de noordbuurt indien op
het plein geen rijbanen meer beschik-
baar zijn. (IV) het ontbreken van een
centrumfuntkie van het gebied, zoals
Kerkplein en Kerkstraat. Plaatsen,die
volgens het kollege veel eerder zijn
aan te merken als attraktief voetgan-
gersgebied.
Al is het dan naar de mening van b en
w niet mogelijk van het gehele Gast-
huisplein wandelgebied te maken,
toch willen zij proberen het verkeer
zoveel mogelijk terug te dringen. Om
dit te bewerkstelligen is een wijziging
in het wegprofiel aan de zuid kant van
de aansluiting van de Kleine Krocht op
de rijbaan van het Gasthuisplein aan-
gebracht (zie tekening) en wordt de
rijbaan van het plein even hoog als het
voetgangersgedeelte (drempel aan het
begin van rijstrook).
Wat de verkeersafwikkeling in de noord-
buurt betreft houdt het gemeentebe-
stuur onverkort vast aan de oorspron-
kelijke doelstelling van het sanerings-
plan dat het hart van de wijk voor het
rijdend verkeer noch voor het parkeren
beschikbaar is. Teneinde dit te verwe-
zenlijken werden tijdens de hoorzitting
van vorig jaar in afwijking van de be-
staande situatie drie andere mogelijk-
heden geopperd:
(1) Éénrichtingsverkeer bij sociëteit
Duysterghast (van Gasthuishofje naar
Kleine Krocht) en ook Swaluëstraat,
Prinsenhofstraat en Kruisstraat.
(2) Ee'nrichtin&sverkeer bij sociëteit
Duysterghast (van Kleine Krocht naar
Gasthuishofje) : in Kruisstraat, Prin-
senhofstraat en Swaluëstraat wordt
de rijrichting omgedraaid, dus precies
het omgekeerde van mogelijkheid 1.
(3) Tweerichtingsverkeer voor socië-
teit Duysterghast, idem op Swaluë-
straat en op de Prinsenhofstraat tot ^
aan de Brugstraat. Vanaf dat punt één-
richtingsverkeer naar de Stationsstraat.
Kruisstraat krijgt eenrichtingsverkeer,
rijrichting naar Gasthuisplein.

In het eindplan van de gemeente wordt de verkeersafwikkeling in de noordbuurt als volgt geregeld :
tweerichtingsverkeer in de Swaluëstraat en de Prinsenhofstraat tot aan de Brugstraat. Tussen de
Brugstraat en de Burg. Engelbertstraat krijgt de Prinsenhofstraat éénrichtingsverkeer. De Kruis-
straat krijgt eenrichtingsverkeer in de richting van het Gasthuisplein. De op bovenstaande plan-
kaart met ruitjes ingetekende straten krijgen de funktie van voetgangersgebied.

Uit de aan de buurtbewoners toegezon-
den cirkulaire blijkt dat b en w, die op
de hoorzitting nog geen voorkeur wen-
sten uit te spreken voor een der alter-
natieven, thans hebben gekozen voor
variant 3. Alvorens het eindplan voor
Gasthuisplein en verkeersafwikkeling
in de omliggende straten aan de kom-
missie voor algemene zaken en ruimte-
lijke ordening voor te leggen, wil het
kollege de bewoners van de noord-
buurt in de gelegenheid stellen hun
oordeel over het projekt te geven.
Datum van de hoorzitting 26 februari
a.s..
Plaats van samenkomst Gemeenschaps-
huis.
Aanvangstijd 20.00 uur.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

• Een groep opgeschoten jongens
vernielden de afgelopen dagen een
half dozijn plexi-glasplaten van een
abri nabij de Haltestraat en gooiden
drie ruiten in van de kleuterschool
't Zeepaardje. De recherche is bezig
de identiteit van de jongelui te ach-
terhalen.

0 Zaterdag werd aangifte gedaan bij
de politie van het openbreken en leeg-
roven van drie geparkeerd staande wa-
gens. Van de daders totnogtoe geen
spoor.

• Bij een val in de Stationsstraat ten-
gevolge van de gladheid van het wegdek
kreeg een 21-jarige inwoner een en-
kelbreuk. Hij werd overgebracht naar
een ziekenhuis in de Spaarnestad.

• Bij een vorige week uitgevoerde
kontrote door ambtenaren van de
Algemene Inspektie Dienst van het
Ministerie van landbouw en Veeteelt
op het binnenterrein van het circuit
werden negen processen verbaal op-
gemaakt tegen houders van varkens.

• Op vrijdag 23 februari a.s. belegt de
afd. Zandvoort van de Algemene Bond
van Ambtenaren (ABVA) de jaarver-
gadering 1979 in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat. Na be-
handeling van de huishoudelijke agen-

da vindt de huldiging plaats van amb-
tenaren die 25-, 40-, 50- en 60 jaar lid
zijn van een vakbond..

e Veertig teams hebben zich gemeld
voor deelname aan het door Zand-
voortmeeuwen georganiseerde zaal-
voetbaltoernooi dat van 28 mei t.e.m.
22 juni a.s. in de Pelikaansporthal aan
de A.J. van der Moolenstraat zal
plaats vinden.

• De zandvoortse personeelsvereni-
ging van ambtenaren houdt op vrijdag
2 maart a.s. een kienavond in het Ge-
meenschapshuis. Na afloop van het
kienspel bestaat gelegenheid tot dan-
sen.

• Ps door oud-wethouder Jelle Atte-
ma beschikbaar gestelde wisselbeker
voor leden van de volkstuindersver-
eniging Zandvoort is voor een jaar in
het bezit gekomen van de heer H.J.P.
Halewijn. De tweede en derde prijs
gingen resp. naar de heren R. Kerk-
man en K.C. Gerritsen. De prijzen
werden uitgereikt tijdens de afgelo-
pen vrijdag gehouden algemene le-
denvergadenng van de vereniging.

• Op vrijdag 2 maart a.s. vindt onder
auspiciën van de gezamenlijke kerkge-
nootschappen in Zandvoort de jaar-
lijkse wereldgebedsdag plaats. Voor
dit jaar luidt het thema 'Groei in de
geest' waarvan de tekst is samenge-
steld door studenten van het oekume-
nies centrum in Mindolo in de afri-
kaanse staat Zambia. De gebedsoefe-
ning wordt gehouden in de r.k. kerk St.
Agatha aan de Grote Krocht. Aan-
vang 19.30 uur.



bij wv? familieberichten

Met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon

ERIK

Peter en Coby van Poeke

2042 LM Zandvoort,
16 februari 1979.
Haltestraat 14

foto
Frans van Loon

De tijdens de vorige week gehouden
jaarvergadering van de federatie Han-
delsvereniging Hanze-Zandvoort ver-
scheidene keren aangekondigde op
handen zijnde verandering bij de vvv-
zonder dat duidelijk werd gemaakt
waaruit die wijziging zou bestaan-
schijnt direkt verband te houden met
de reeds lang gekoesterde wens van
burgemeester Machielsen zijn funktie
als voorzitter van het stichtingsbe-
stuur van het toeristenburo aan een
ander over te dragen en het verlan-
gen van de gemeenteraad b estuurs-
taken in verenigingen, organisaties,
e.d. af te stoten. Wanneer de raad hier-
toe besluit -en de kans daarop is zeer
groot- zullen geen raadsleden meer
deel uit maken van het vvv-bestuur.
Het bestuur zal dan geheel bestaan uit

vertegenwoordigers van het zandvoort-
se bedrijfsleven. Die ziet reikhalzend
uit naar dit moment en als opvolger
van vvv-voorzitter Machielsen wordt
hardnekkig de naam van Cenav-direk-
teur Beerepoot genoemd. De man die
geacht wordt een nieuwe beleidslijn en
werkwijze voor het toeristenburo te
kunnen uitstippelen. Een beleidslijn en
aanpak waarin de zakenmensen ver-
trouwen kunnen stellen.
Toch zullen de banden met de gemeen-
te niet geheel worden doorgesneden.
Integendeel. De overheid draagt voor
de helft bij in de eksploitatiekosten
van de wv en is tevens verantwoorde-
lijk voor de rechtspositie van hetper-
soneel van het vvv-kantoor. Kortom :
de gemeente houdt ook in de toe-
komst een stevig hand aan het roer.

GESLAAGD

SCHOOLKONSERT

'Eén van de meest geslaagde school-
konserten' noemde direkteur IMijboer
in zijn dankwoord het optreden van
'Volume Two'. Het was inderdaad
steengoed wat dit jazz-kwartet, be-
staande uit Klaus Penter, gitaar, Ben
J. Gerritsen, vibrafoon. Peter Krijnen,
badgitaar en slagwerker Henk Rijberg,
invallend voor de ziek geworden Lex
Cohen, dinsdagochtend in de aula van

mevr, kraan-meeth

de Wim Gertenbachschool voor Mavo
ten gehore bracht. De bedoeling was,
vertelde Peter Krijnen, de jongelui
een kijkje te gunnen in de keuken van
de jazz en ze enig inzicht te geven in
een genre waarvan Hilversum 3 nu niet
direkt bo| staat.
Bij toerbeurt vertelden de musici iets
over hun instrument en het was leuk
om te horen hoe bij voorbeeld het
huidige drumstel is voortgekomen uit
de straatorkesten in Amerika, waarbij
vooral de negers een belangrijke rol
vervulden : één met een trom, één
met een platte trommel en twee an-
deren met elk een paar bekkens produ-
ceerden met elkaar het geluid dat nu
één slagwerker levert. Verder waren
er interssante verhalen over improvise-
ren en hoe, al proviserend, een nieu-
we melodie kan ontstaan, en over de
dienende taak van een basinstrument,
dat altijd de onderste tonen van een
akkoord speelt. En wat geluidsverster-
king betreft, bij jazz heeft die niet de
funktie van 'hard laten klinken' maar
'om elkaar te kunnen horen en om
het hele muziekgebeuren in een goed
samenspel de zaal in te sturen'. Boeien-
de verhalen, maar het allerbelangrijk-
ste was natuurlijk het musiceren zelf
dat, zoals het tegenwoordig heet, de
pan uit swingde !

nieuws
kort & klein

• Door de oplettendheid van een be-
woonster van een flat aan de Burge-
meester van Alphenstraat kon de poli-
tie zaterdagmiddag de helpende hand
bieden aan een 75-jarige mede-bewoon-
ster die in het portaal van haar woning
was gevallen. Nadat haar buurvrouw
de politie had gewaarschuwd kon deze
door middel van het forceren van een
ruitje de voordeur openen en de in de
gang liggende flatbewoonster bereiken.
De vrouw bleek daar vanaf zes uur in
de morgen te hebben gelegen. Voor
een medies onderzoek werd zij overge-
bracht naar een ziekenhuis in Heem-
stede.

• Een 17-jarige knaap, die samen met
een groep jongens in de nacht van za-
terdag op zondag door het centrum van
het dorp trok, gooide in de Verlengde
Haltestraat een ruit van een woning in.
De bewoner van het perceel en een fa-
milielid gingen de jongens achterna en
er ontstond een vechtpartij waarbij een
van de knapen een klap in zijn gezicht
kreeg. De schade werd tenslotte onder-
ling geregeld.

e Wil Hoogendijk uit Zandvoort eks-
poseert haar schilderijen vanaf zater-
dag 3 maart tot 14 maart in de tentoon-
stellingsruimte 't Packhuys in de leef-
en werkgemeenschap Nieuw Unicum
aan de Zandvoortselaan. De eksposi-
tie is dagelijks te bezichtigen tussen
13.30 en 17.00 uur.

bewoners -
commissies
verenigen zich

Op initiatief van de bejaardenbon-
den, verenigd in het Centraal Or-
gaan Samenwerkende Bejaarden-
organisaties (COSBO), is per
1 januari jl. opgericht het Landelijk
Overleg Bewonerscommissies Be-
jaardenhuizen, kortweg het LOBB
genaamd. Alle bewonerscommis-
sies van bejaardenhuizen in Ne-
derland kunnen zich bij dit LOBB
aansluiten.

De bedoeling van deze nieuwe
stichting is de specifieke belangen
van bewoners van bejaardenhui-
zen beter te behartigen. Daarbij
kan men denken aan o.a. het opna-
mebeleiden het werk van de indi-
catiecommissies, aan definancie-
ring van het wonen in een bejaar-
denhuis, aan de medezeggen-
schap en deelname in het bestuur
van bejaardenhuizen, aan het op-
lossen van verkeersproblemen in
de woonomgeving, aan huisves-
tïngsmogelijkheden enzovoort.
Om de leden van bewonerscom-
missies zich te laten bekwamen ter
goede vervulling van de diverse ta-
ken zal het LOBB o.m. kaderdagen
en trainingsweken organiseren.
Op deze wijze wil men ertoe bijdra-
gen dat bewoners van bejaarden-
huizen niet op een eiland terecht-
komen en alleen maar gezien wor-
den als 'uit de tijd' en zorgbehoe-
vend, en dat zij volop opgenomen
blijven in het maatschappelijk le-
ven.

Bewonerscommissies die zich wil-
len aansluiten, kunnen dit opge-
ven bij het Bureau LOBB, Weerd-
singelWZ18a,3513BB Utrecht.

WIST U dat wij naast ons bestuur nog een jeugd
brigade in oprichting hebben en dat
jeugd tussen 12 en 28 jaar informatie
krijgen bij Hellen Cristianie, tel. 023 -
24 26 92, Aerdenhout.

WIST U dat we een tekort aan pension plaatsen
voor honden hebben en dat we nu
pleeggezinnen zoeken tegen betaling.
U kunt U opgeven bij ons.

WIST U ook dat Dr. Dekker en het dierentehuis
gratis nesten katjes en hondjes laten in-
slapen mist binnen 24 uur. gebracht en
dat u daaraan mee moet werken om de
dierenhandel voor vivisectie en cosme-
tica tegen te gaan.

WIST U dat de vogels nog steeds in nood verke-
ren, vele weten dit en wij danken hen
voor hun hulp.

WIST U dat er nog steeds geen wet is tegen leg-
v batterijen. Helpt u hen door scharrelei-

eren te kopen (alleen gesloten dozen
met embleem). De mishandeling in bat-
terijen is ergelijk en afschuwelijk.

WIST U dat er door de vogelvoerdering een flink
gat geslagen is in ons budget en misschien
wist u 't wel maar was u 't even verge-
ten om de contributie a f. 25,- te beta-
len over 1979.

V IKINLICHTINGEN telefoon 45 61.

ff FORTUNA
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
QASQEYSERS -

- Reparaties
QASHAARDEN

Verhelpon van storingen
AANLEG SANITAIR • GASHAARDEN

Erkend gas- «n waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—6012

omroeper

TIMMERMAN vraagt

* timmerwerk
* schilderwerk
* wit- en behangwerk

Telefoon 02507-6116.

ZANDVOORT '
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd., Zei
straat 30, tel. 4696.

1*48 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc

A-RTTMAN
Telefoon 4365
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b&w willen machtiging
hypotheekgarantie houden
B en w van Zandvoort willen de aan
hen door de gemeenteraad verleende
machtiging voor het verstrekken van
hypotheekgaranties aan partikuliere
ingezetenen voor de bouw of aankoop
van woningen behouden. Dit schrijven
zij in een pré-advies aan de raad naar
aanleiding van een voorstel van vvd-af-
gevaardigde J. Attema om het verlenen
van de garanties opnieuw door de raad
te laten geschieden.

Attema stelde zijn kollega's in de raads-
vergadering van januari j.l. voor de aan
het gemeentebestuur verleende mach-
tiging in te trekken uit vrees voor een
mogelijk uit de hand lopen van de hy-
potheekgaranties, tengevolge van de
verslechterde situatie op de woning-
markt. Hij is vooral beducht voor de
aanslag die er z.i. op de gemeentekas
wordt gepleegd bij gedwongen ver-
koop, wanneer de woningbezitter niet
aan zijn verplichtingen tegenover de
hypotheekbank kan voldoen. Attema
verwacht dat steeds meer huizen open-
baar zullen worden verkocht doordat
de eigenaars niet langer in staat zijn
tijdig voor rente en aflossing van de
hypotheek te zorgen. Gelet op de da-
ling van de prijzen op de woningmarkt
voorziet hij dat bij gedwongen verkoop
de hypotheekaflossing in de knel zal
komen. De gemeenschap -in kasu de
gemeente die de hypotheekgarantie
heeft verleend- zal dan voor de scha-
delijke financiële gevolgen moeten op-
draaien, zo redeneert Attema. Reden
waarom hij de raad voorstelde de aan 't
kollege gegeven machtiging terug te
nemen.

In theorie kunnen b en w het door At-
tema aangehaalde risiko bij het verle-
nen van hypotheekgaranties aan parti-
kulieren wel onderschrijven. Maar zij
achten het gewoon te voorbarig dat de
door hem geschetste gang van zaken
een toename van het aantal noodzake-
lijk te verkopen woningen tot gevolg
zal hebben. Sinds de invoering van de
hypothekaire geldlening heeft zich
een dergelijk feit niet voorgedaan in de
gemeente Zandvoort, aldus b en w in
hun antwoord aan de raad. Bovendien,
zo vervolgden zij, is het risiko dat de
gemeente financieel zal worden aange-
sproken tot een minimum beperkt. Een
eventueel verlies wordt door het rijk
voor 50°/o gedekt. Voorts zijn aan de
verstrekking van hypothekaire garan-
ties een aantal voorwaarden verbon-
den waaraan de aanvrager moet kun-
nen voldoen, alvorens het kollege de
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garantie verstrekt. De aan b en w door
de raad opgedragen besluitvorming is
dermate afgebakend, dat er eerder en
meer sprake is van een toetsing dan
van afweging. Wanneer een garantie-
verzoek niet voldoet aan de wettelijke
normen, wordt deze eerst ter beoorde-
ling aan de raad voorgelegd.
Inzake de daling van de prijzen op de
woningmarkt,merken b en w op, dat
een gemeentegarantie wordt verstrekt
ten behoeve van een te bouwen wo-
ning of aan te kopen bestaande wo-
ning. Een garantie t.b.v. een te bouwen
woning wordt verleend tot maksimaal
de stichtingskosten, terwijl door de
geringe bouwmogelijkheden en de
enorme vraag naar woningen in de
gemeente Zandvoort de marktwaarde
bij de totstandkoming hier ver boven
ligt. Het kollege verwacht niet dat
hierin binnen afzienbare tijd verande-
ring zal komen.
Bij de beoordeling van een garantie t.b.
v. een bestaande woning wordt in ver-
band met de verhouding tussen de
waarde van het pand en de aan te ga-
ne hypothekaire geldlening een taksa-
tie verricht door de dienst van publie-
ke werken. Deze taksatie is gebaseerd
op de eksekutiewaarde d.w.z. de ver-

koopwaarde in bewoonde staat zon-
der rekening te houden met het prijs-
nivo van de zandvoortse woningmarkt.

Bij de op deze basis door het gemeente-
bestuur verleende garanties is de kans
dat de opbrengst van een woning bij
een noodzakelijke verkoop beneden de
resterende hypotheekschuld ligt bij-
zonder gering, schrijven b en w. Aan
het slot van hun pre-advies herinneren
zij er aan dat de machtiging hen des-
tijds door de raad is verleend om zorg
te dragen voor een spoedige en effi-

ciënte afwikkeling van de aanvragen
voor een gemeentelijke hypotheekga-
rantie. Dat moet zo blijven, vindt het
kollege.

febr. H.W. L.W. H.W. L.W.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

08.36
09.40
11.00
01.50
01.08
02.06
03.00
03.44
04.25

16.40
17.44
19.04
19.53
09.11
10.10
11.04
11.48
12.28

21.07
22.22

12.29
13.33
14.24
15.15
16.00
16.40

05.10
06.23
07.09
08.32
21.36
22.27
23.18
00.03
00.43

• B en w hebben positief gereageerd
op het verzoek van het vvd-raadslid J.
Attema om personeelsleden van de
dienst van publieke werken die belast
waren met de gladheidsbestrijding,
naast de normale overwerkvergoeding,
een ekstra beloning te verstrekken als
blijk van waardering voor hun inspan-
ning de wegen in Zandvoort berijd-
baar te houden gedurende de ijzel- en
sneeuwperiode. De betrokken ambtena-
ren hebben inmiddels een beloning ont-
vangen in de vorm van geschenkbon-
nen van de vvv ter waarde van f. 200,--
p.p. Twee opzichters, die geen recht
kunnen doen gelden op overwerkver-
goeding, ontvingen ieder een geschenk-
bon van f. 400,--.

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

karnaval 1979 eanduoorrse feoeranr

GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amiterdam 'tel.020-237335

Een karnaval zonder een woordje voor-
af door de eerste burger van Zandvoort
is ondenkbaar. Wat dit betreft heeft
burgemeester H. Machielsen de traditie
van zijn voorgangers niet willen verbre-
ken. Hij omschrijft het karnaval,dat
vanavond losbreekt met de gebruike-
lijke kroegentocht,als een feest op de
grens van de winter en het naderende
voorjaar. Ook het keurig geformuleerde
verzoek om zich ordentelijk te gedra-
gen ontbreekt niet. De burgemeester
hoopt dat prins Bobo l zijn volk in de
komende uren en dagen in toom zal
weten te houden en er voor zal zorgen
dat alles voortreffelijk verloopt zonder
hinder voor de niet-karnavalsvierders.
Want, zegt de heer Machielsen, die zijn
er ook in Zandvoort.

De kroegentocht, die vanavond om
21.30 uur begint, hebben wij al ver-
meld. Morgen vindt de feestelijke in-
tocht van de pretvorst plaats en de ont
vangst door de gemeentelijke autori-
terten op het bordes van het raadhuis.
Tijdstip 14.30 uur. In de avonduren
volgt in de zalen van het Gemeenschaps-
huis het gekostumeerde bal. Zondag-
middag start om 14.10 uur bij de
openbare bibliotheek de gekostumeer-
de'kinderoptocht met een bezoek aan
het Dolfirama als einddoel. De stoet
loopt, fietst of rijdt door de Louis Da-
vidsstraat, Grote Krocht, Hogeweg,
Oranjestraat, Raadhuisplein, Halte-
straat, Zeestraat, Heemskerkstraat,
Van Fenemaplein. In de avond- en

nachtelijke uren is er weer een kroe-
gentocht. Maandag wordt het karna-
val officieel besloten met een feestpa-
rade in De Brink van het leef- en werk-
centrum Nieuw Unicum. Aanvang
19.30 uur.

Alle onderdelen van het karnaval zul-
len muzikaal worden begeleid door
muziekkorpsen uit Haarlem en de Hof-
kapel van de organiserende karnavals-
vereniging ',De Scharrekoppen'. Er zijn
weer prijzen beschikbaar gesteld voor
de mooiste kostuums op het prinsen-
bal, de fraaiste kleding bij de
kinderoptocht en de leukste uitmons-
tering tijdens het slotfeest in Nieuw
Unicum.

voor de openbare vergadering op dini-
dag 27 februari a.s. in het gemeente-
huis. Aanvang 20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 30
januari 1979.

2. Ingekomen stukken.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

aanschaffen vloeronderhoudsma-
chine t.b.v. Wim Gertenbachschool
voor mavo.

5. Transakties mroerend goed:
verkoop strook grond Prof. Zeeman-
straat.

6. Bestemmingsplannen e.d :
a. voorbereidingsbesluit benzinesta-

tion aan de Dr. C.A. Gerkestraat.
b. voorbereidi.iqsbesluit sporthal

Zandvoortmeeuwen.
7. Garantie geldlening Z.S.V. Zand-

voortmeeuwen t.b.v. bouw nieuw
kluphuis.

8. Vervanging vervoermiddelen politie
en Z.R.B.

9. Wijziging verplaatsingskostertveror-
dening.

10. Aanleg douchegelegenheid in ge-
meentewoning.

11. Garantie hypothekaire geldlening.
12. Verdaging beslissing op beroep-

schrift tegen weigering bouwver-
gunning.

13. Eervol ontslag G. Loogman als
hoofd van de Hannie Schaftschool

14. Rondvraag.



vertrek g Joogman familieberichten familieberichten

DANKBETUIGING
Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond na
het onverwacht overlijden van mijn inniggeliefde man, onze lieve, zorg-
zame vader en opa

DIRK TERMAAT
betuigen wij U onze oprechte dank.

Zandvoort, februari 1979.
Sophiaweg 9.

Uit aller naam :
J. Termaat - Kraaijenoord

'Op grond van het bepaalde in artikel
38 van de "Lager-Onderwijswet 1920"
juncto artikel I-EI8 van het "Rechts-
positiebesluit K.O./L.O." stellen wij u
voor de heer G. Loogman met ingang
van 1 maart a.s. eervol ontslag uit de
gemeentedienst te verlenen, onder
dankbetuiging voor de gedurende ruim
21 jaar aan de gemeente bewezen diens-
ten.'

Zo luidt een alinea uit het raadsvoor-
stel no. 19dd. 16 februari 1979. Een
bericht dat, hoewel het niet als een
verrassing komt, ontroert. Een bericht
dat tevens de behoefte opwekt om
met het sympathieke hoofd van Han-
nie Schaftschool, wiens gezondheid tot
vroegtijdig afhaken noopt, een praatje
te gaan maken. En dan worden we me-
teen gekonfronteerd met een heel ge-
varieerde loopbaan, want met het eind-

mevr, kraan-meeth

diploma gymnasium op zak koos Ge
Loogman toch voor het onderwijs en
behaalde aan de kweekschool in Ou-
denbosch de onderwijzersakte, week
toen uit naar de architektuur waarin
hij zich twee jaar verdiepte. Toch be-
landde hij uiteindelijk bij'het onder-
wijs en na gestart te zijn op een kost-
school in Brabant werd hij in Haarlem
benoemd bij het LO (Beatrixschool)
en het BLO (Buitenrustschool). En
daarna werd het Stellendam op Goer-
ree-Overflakkee. Een verrukkelijke tijd
in een hechte dorpsgemeenschap, waar
het jonge gezin Loogman zich héle-
maal thuisvoelde. Toen kwam in 1953
de watersnood. Verdriet en ellende
waar Ge Loogman en zijn vrouw Trix
nooit helemaal van zijn losgekomen.
Zwarte bladzijden in zijn talrijke plak-
en fotoboeken : een foto van een klas
vrolijke kinderen, meester Loogman
in het midden, daarnaast een foto van
dezelfde klas, sterk uitgedund. Twaalf
kinderen verdronken en hun meester
moest hen identificeren. Mevrouw
Loogman ging met haar jonge kinderen,
waaronder een baby, terug naar Haar-
lem. Haar man bleef om zijn schouders
onder het opbouwwerk te zetten. Drie
maanden achtereen kwam hij alleen de
weekends naar Haarlem. Intensief en
zwaar werk in het rampgebied, waar-
voor hij later door de koninklijke fa-
milie werd ontvangen. Van 1954 tot
1 957 werd het Hoofddorp en toen
Zandvoort. Tot 1968 als onderwijzer,
daarna als hoofd. De leerlingen die in
de periode 1957 tot heden de Hannie
Schaftschool bezochten hebben toch
wel een ongelooflijk fijne tijd gehad
met een onderwijzer die kon vertellen
als de beste, die operettes en toneel-
stukken met hen instudeerde en bij
wie ze zich konden uitleven in han-
denarbeid en muziek. Trouwens zon-
der al deze zaken had hij het bij zijn
leerlingen toch wel gemaakt door op
een knalgele scooter naar school te
komen. Zoiets is toch zeker het einote !
Maar ook anderen, die helemaal niets
met school te maken hadden vonden
Ge Loogman het einde. Zijn mozaieken
en skulptures versieren tal van openba-
re gebouwen, zijn jaarlijks door Sociëteit
Duysterghast uit te reiken Tafel van
Verdienste is een begrip en de wijze
waarop hij aubades leidde op Konin-
ginnedag en zijn vertolking van Sinter-

klaas zijn nauwelijks geëvenaard.
Op 1 maart a.s. komt er een eind aan
een boeiende onderwijzersloopbaan,
maar er breekt een periode aan die
minstens zo boeiend is. Zijn aktivitei-
ten in het kulturele leven van Zand-
voort, zijn inbreng bij talloze evene-
menten, zijn kunstuitingen in het
scheppend vlak om maar enkele te
noemen, staan daar borg voor.
Op 11 april neemt de Hannie Schaft-
school afscheid van een geliefde mees-
ter, op 12 april doet de rest van Zand-
voort dit, en op 17 april vertellen wij
u daarover.

SCHOORL WIL INTERGE-
MEENTELIJKE AANPAK
STRANDVERVUILING DOOR
OLIE
De Noordhollandse gemeente Schoorl
waar de zorg voor het miljeu een hoge
prioriteit geniet wil dat er op korte
termijn een organisatie in het leven
wordt geroepen die op effektieve wijze
een mogelijke strandvervuiling door
olie kan bestrijden. In een motie heeft
de raad van deze kustgemeente er bij
het kollege van b en w op aangedron-
gen kontakt op te nemen met andere
kustgemeenten om tot een samenwer-
kingsverband te komen. Alleen door een
intergemeentelijke aanpak zal een doel-
treffend optreden tegen een eventuele
olieramp mogelijk zijn. Onderzocht
zal moeten worden op welke manier
de bestrijding van de strandvervuiling
ter hand moet worden genomen en
welke materieel daarvoor het meest
geschikt is. Voor het te verrichten on-
derzoek zou het rijk de nodige finan-
ciële middelen beschikbaar dienen te
stellen. Ook de provinciebesturen
zouden een bijdrage aan de kosten van
de studie moeten leveren.

kerkdiensten

oss 75 jaar
Volgende maand bestaat de zandvoort-
se sportvereniging 'Oefening Staalt
Spieren' -kortweg OSS genaamd- vijf-
enzeventig jaar. Een heugelijk feit dat
in grootse stijl moet worden gevierd,
evenals dit het geval was met voor-
gaande jubilea. Over groei en bloei
van de vereniging is bij voorgaande
gedenk- en hoogtijdagen uitvoerig ge-
schreven. Over langzamerhand legen-
daries geworden oprichters die met
noeste vlijt en grote volharding de
klup hebben opgebouwd en de roem-
ruchte turnsters die individueel en in
teamverband talloze prestaties lever-
den op lange mat, evenwichtsbalk en
aan de ringen. Kasten vol bekers en
medaljes zijn er de stille geuitgen van.
Maar de mooiste prestatie is altijd nog
de lange adem waarover de organisa-
tie beschikt. De jongste vier decennia
was dit vooral te danken aan voorzit-
ter J.H.B. Brink. Er is waarschijnlijk in
Zandvoort geen verenigingsvoorzitter
te vinden die het zo lang bij één en •
dezelfde klup heeft vol- en uitgehou-
den. Hij doet het nog even opgewekt
als in het eerste uur. Ze zijn eigenlijk
niet meer van elkaar te onderscheiden
: Brink en OSS.
De festiviteiten rond het 75-jarig be-
staan van de sportvereniging beginnen
op zaterdag 3 maart met een fototen-
toonstelling van hoogtepunten uit
het bestaan van Oefening Staalt Spie-
ren. De plaatjesekspositie vindt plaats
in het kultureel centrum aan het Gast-
huisplein en het openingswoord zal
worden gesproken door wethouder K.
C. van der Mij e Pzn., die tevens deju-
bileumkommissie presideert. Maandag
5 maart d.a.v. vindt een officiële ont-
vangst in hotel Keur plaats tussen
19.30 uur tot 21.00 uur. Zaterdag l O
maart volgt een feest met vele attrak-
ties in Nieuw Unicum. Van 7 t.e.m.
14 maart vindt in het kader van de
jubileumaktiviteiten een winkelweek
plaats,welke zal worden georganiseerd
en verzorgd door de middenstand.
En uiteraard staan er tal van sportieve
manifestaties op het programma. Op
30 april een turndemonstratie op het
Raadhuisplein, op 5 mei een ledenuit-
voering in de sporthal en op 12 mei
een wandeltocht.
En waar door het jubilerende OSS
reikhalzend naar wordt uitgezien is de
landenontmoeting keurturnen dames

tussen nationale ploegen en teams uit
Tsjechoslowakije in de Pelikaanhal.
Die manifestatie moet de kroon zet-
ten op de bol van de 75-jarige.
De koerant zal de manifestaties op de
voet volgen.

HERVORMDE KERK
zondag 25 februari a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru,
10.30 uur : Jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 februari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- '

cum.
PROTESTANTENBOND
zondag 25 februari a.s.:
10.30 uur : Prof.Dr. A. van Biemen n.

h. Bentveld.
woensdag 28 februari a.s.:
14.00 uur : vrouwenmiddag.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 februari a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 25 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

jeugdkoor St. Agatha.

medische dienst
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 24 en zondag 25 februari a.s.:
Zuster A. van Rooijen, tel. 023 - 246747.

burgerlijke stand

14 februari - 20 februari 1979.

overleden : Aletta Johanna de Waa!
geb. Slot, oud 87 jaar; Dirkje Keur, geb.
Bol, oud 90 jaar.

ondertrouwd : Eduard Jan Boude-
wijn Verlaan en Ardina Johanna van
der Meij ; Hendricus Johannes Jacobus
Franciscus en Astrid Maria van der
Sluis.

geboren buiten de gemeente : Den-
nis Marcellis Martinus, zv. M.H. Meijer
en H. Faber ; Martinus Bastiaan, zv„ R.K.
Rovers en P. Tero! ; Martijn Sylvester,
zv. R.A' van Dam en H.J. Loning.

overleden buiten de gemeente : Cla-
ra Dorothea de Rooy, geb. Roos, oud
73 jaar.

NCMDORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

wo. Politie Noordwijkerhout rij-
vaardigheidslessen.
PON'S Automobielhandel
rensportschopl GOLF GTI

do. GIJS VAN LENNEP
rijvaardigheidscursus.

vr. Politie Utrecht
rijvaardigheidslessen.

za. CENAV
examendag rensportschool.

zo. NAV
circuitdag voor leden.

inl. Tel. 8284



er zit muziek in
De nieuwe wet geluidshinder, die on-
langs in de Tweede Kamer is aangeno-
men, helpt ons nog niet direkt van
het circuit af, schrijft het pvda-staten-
lid Han de Jong in het jongste informa-
tieblad van de afdeling Zandvoort van
de partij. Toch is het, volgens De Jong,
wel een stap in de goede richting.

De wet, vervolgt Han de Jong, waarvan
de uitvoering en kontrole bij de provin-
cie komt te berusten, stelt een aantal
voorwaarden waaraan nieuw te bou-
wen en bestaande projekten, etc. moe-
ten voldoen. Voor het circuit in Zand-
voort zijn zes modellen ontworpen. De
meest vergaande zijn opheffing van de
racebaan of handhaving van de bestaan-
de situatie. Andere mogelijkheden zijn
het plaatsen van geluidsdempers op de
auto's, geluidsisolatie van woningen
nabij het circuit, plaatsen van een ge-
luidwerende muur of een kombinatie
van deze mogelijkheden.
In een vergadering van de kommissie
geluidshinder van provinciale staten
heb ik, schrijft De Jong, bewust geko-
zen voor opheffing van de racebaan.
Omdat voor mij, stelt hij, behalve de
geluidsoverlast nog andere bezwaren
een rol spelen, zoals het onbereikbaar
worden van grote delen van ons dorp.
De Jong vreest dat bij eventuele onge-
vallen van kleine of grote omvang geen
gewondentransport naar omliggende
gemeenten mogelijk zal zijn en de brand-
weer,tengevolge van de verkeerschaos^
met kan optreden. Bovendien, zo be-
toogt het zandvoortse statenlid, laat

het ruimteprobleem van inwoners en
gasten niet langer toe, dat de opper-
vlakte van het circuitterrein alleen
door de racebaan wordt benut.
Han de Jong ziet geen enkele oplos-
sing om aan de bezwaren inzake het
circuit tegemoet te komen. Opheffing
van de baan acht hij daarom de enig
juiste oplossing om van het projekt
af te komen. Wat de lawaaioverlast
betreft acht hij de Grand Prix, welke
De Jong de hoeksteen van de eksploi-
tatie noemt, de grootste boosdoener.
De Grand Prix zal naar zijn oordeel al-
tijd meer lawaai produceren dan wet-
telijk is toegestaan. Welke maatregelen
men ook zal nemen om het lawaai te-
rug te dringen.meent hij.
Han de Jong citeert een recente uit-
spraak van zijn partijgenoot en gede-
puteerde voor miljeuzaken,Jaap Uff,
over de toepassing van de nieuwe wet
op het circuit. 'Het is nimmer mijn be-
doeling om voor welke belangen of om
wat voor redenen dan ook te schippe-
ren met de bepalingen in de wetten'.
In de aanloopperiode, waarin we ons nu
bevinden, zal van het provinciaal be-
stuur het initiatief moeten uitgaan om
de eksploitant van de racebaan te wij-
zen op de verplichtingen welke de
nieuwe wet stelt, zodat er geen ekstra
tijd verloren hoeft te gaan als de wet
helemaal van kracht wordt. Volgens
Han de Jong is het nog maar een kwes-
tie van enkele jaren en zit er 'muziek'
in het eindigen van de herrie.

Zwembad „De Duinpan
vraagt

SEIZOENMEDEWERKERS (STERS)
tijdens de periode 1 mei t/m 31 augustus a. s.

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Tel. 02507-2170

"

BIJ Zwembad „De Duanpan'
is plaats voor een

KASS1ERE/ RECEPTIONISTE

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Tel. 02507-2170.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Play-in exploiteert 'n drietal amusementshallen
in Amsterdam en Zandvoort. De meest

fantastische speelautomaten staan in deze
hallen - de moderne techniek heeft ook

nadrukkelijk z'n stempel gedrukt op onze
branche.

Ter versterking van het kleine team van
vakkundige monteurs, die voor onderhoud en

reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een

eieciromous
met uitgebreide kennis van

t.v.-, k.t.v.-en digitale techniek. Daarnaast dient
deze man ook z'n kollega-monteurs, waar nodig,

bij te springen bij voorkomende andere
werkzaamheden. Na een ruime inwerkperiode

zal onze man geheel zelfstandig reparaties
uitvoeren.

Bel voor het maken van een afspraak of
voor nadere informaties:

play-in
Kerkstraat 11 /2042 JC Zandvoort/

(02507)3580

P.BRUNE SUPERVISOR
VAN HET GEMEENTELIJK
FOTO'ARCHIEF

Zandvoortsche Vischvrouw.

restauron

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

YERSTEEGE
•&• ttntttoliltrttbrfil

18 • Zanbbooct
tteliloon 02507-4499

Visrestaurant
Duivenvoorden

TELEFOON

02507-2824

De in de eerste helft van de jaren '70 gepensio-
neerde chef van de afdeling burgerzaken van de
gemeente Zandvoort, de hr. P.Brune, is als
ambteloos burger geïnteresseerd gebleven in
het verzorgen en bijhouden van het foto-archief
van de badplaats dat is ondergebracht in het
kantoor van burgerzaken aan de Schoolstraat.
Het door de hr. Brune uitgevoerde vrijwillige
beheer van het archief heeft er toe geleid dat
het gemeentebestuur hem onlangs heeft ver-
zocht als onbezoldigd supervisor van de fotover-
zameling op te treden. Zij die in het archief
geïnteresseerd zijn of foto's van oud-Zandvoort
aan de gemeente willen afstaan, kunnen zich tot
supervisor Brune wenden op het buro burger-
zaken.

Udcift
AC.

Tel.

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4681

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

lidNBM
H. W. COSTER B.V.

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

VOORDELIG UIT IN HET VOORSEIZOEN
Maak van de gelegenheid gebruik
Bijvoorbeeld :
5 maart a.s. voor 12 dagen
Hotel Playa de Mallorca (Mallorca)
vol pension voor f. 489,00
Vertrek op 16 maart 11 dagen f. 489,00

Wat denkt u van RHODOS
verblijf in het geweldige hotel Electra Palace
half pension - vertrek 18 - 3 of 25 - 3 f. 575,00

Ook de Costa del Sol is mogelijk
b.v. Hotel Los Buenos Aires
10 dagen vol pension vertrek l maart f. 535,00
WACHT NIET TE LANG EN RESERVEERT BIJ

REISBUREAU
kiitiiSiöi
- . ' ' ; : 1 ? v - . ' M.-^;- .̂̂ '̂ ^"^* '̂ è>s;
.Grote: Krocht 20 -. Zandvoort igW; .Wf $•



Is er dan niemand op wie je kunt
rekenen als je wilt leren lezen en schrijven
ineen land waar 90%van alle ouders
analfabeet is?

Jazeker Op Gast aan Tafel-deel nemers.
Die zijn bereid een financiële

bijdrage te leveren voor de strijd
tegen het analfabetisme in Guinee-
Bissau. De oorzaak daarvan? Toen
Guinee-Bissau in 1974 onafhanke-
lijk werd, lieten de Portugezen een
land achter waarvan ze de land-
bouw, de gezondheidszorg en het
onderwijs schandelijk hadden ver-
waarloosd. Een uitgebuite bevolking
- waarvan 90% analfabeet was! -
stond voor de loodzware opgave
om helemaal uit het niets een mens-
waardig bestaan te gaan opbouwen.
Door enorme inspanningen is die
bevolking er inmiddels in geslaagd
de eerste sucessen te boeken in de
strijd tegen honger, armoede en
analfabetisme. En wel door op eigen
kracht een uniek onderwijssysteem

op te zetten, waarin leren én werken
hand in hand gaan. Een harde
noodzaak, omdat het agrarische
Guinee-Bissau te arm is om allen
gratis onderwijs te laten volgen zo-
als bij ons. Door bijvoorbeeld
's morgens op het land te werken en
's middags te leren, dragen de leer-
lingen nu zelf bij aan de kosten van
hun onderwijs. Terwijl ze bovendien
op die manier meewerken aan de
wederopbouw van hun land.

Door de geweldige inzet van de
bevolking blijkt die onderwijsaan-
pak op steeds meer plaatsen succes
te hebben. Maar die opzet kon niet
van de grond komen voordat onder
andeje financiële bijdragen uit
Nederland het de jongeren in
Guinee-Bissau mogelijk hadden

gemaakt om landbouwgereedschap
te kopen. Pas daarna konden ze
gaan werken om te leren. Die nood-
zaak van financiële bijdragen bestaat
nog steeds. Omdat op nog veel
meer plaatsen in Guinee-Bissau
jongeren landbouwgereedschap
moeten kunnen kopen om zo aan
hun eigen onderwijs te kunnen
werken. En omdat ook projecten
moeten worden opgezet om de
ouders van die kinderen te leren
lezen en schrijven. Daarom is het
nodig dat ook in 1979 mensen mee-

doen met de Gast
aan Tafelaktie.
Zoals u.

GIR0100200 DEN HAAG

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

omroepers

J.G. ANDERSOM
arts

Afwezig van 24 februari tot
7 maart.

Waarnemers : Dr. Drenth
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

KAMERS aangeboden met
gebruik van keuken en dou-
che en toilet. Brieven onder
nr. 150 buro van dit blad.

Per 1 maart KAMER te
huur voor jonge werkende
vrouw met kook en wasge-
legenh. f. 300,-- p.mnd.
Tel. 66 81.

VOOR uw kreatieve hobby's

Darwi klein, volksschilder-
kunst enz

"DE BOET"
winkelcentrum nw. noord.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2. tel. 2164/3713. tel. na.
18.00 uur 6658

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

INLIJSTEN bij
"DE BOET'

winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507-56 55

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee-
straat 30, tel. 46 96.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

gemeente
zandvoort

Herkeuring van maten gewichten
en meetwerktuigen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dat:

1. voor de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen in deze gemeente zit-
ting zal worden gehouden op vrijdag,
16 maart a.s. van 10.00-12.30 uur en van
13.30-14.00 uur in zaal 3 van het Gemeen-
schapshuis Zandvoort, Louis Davidsstraat
17;

2. aan de herijkplichtigen door de dienst
van het IJkwezen zoveel als mogelijk is,
oproepingen zullen worden toegezonden,
vermeldende plaats en tijdstip voor de
aanbieding ter herkeuring van de maten,
gewichten en meetwerktuigen;

3. er uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat
de verplichting tot herkeuring blijft
bestaan, ook al wordt geen oproeping
ontvangen;

4. de maten, gewichten en meetwerktuigen
vóór 1 januari 1980 gestempeld moeten
zijn met het jaarmerk 78 of 79;

5. Bij verzuim of verhindering om van de
zitting gebruik te maken , nog gelegen-
heid bestaat tot herkeuring aan het Uk-
kantoor Amsterdam, Brouwersgracht 276,
geopend iedere maandag en dinsdag, uitge-
zonderd christelijke- en nationale feestda-
gen, van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 -
16.30 uur;

6. voor de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen en voor de justering
van gewichten justeerloon verschuldigd
is, dat bij het weer in ontvangst nemen
der voorwerpen moet worden voldaan.

ZANDVOORT, 20 februari 1979.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaris. De Burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen.

Zwembad „De Duinpan'
Er is nog plaats op onze cursus

"ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN"
start weer op maandag 5 maart a.s.

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Tel. 02507-2170

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.
BoerJagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

DEALER
Chry sier - Simca—Matra-Simbeam

Autobedrijf

VERSTEEG E
o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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een schelp dit keer
foto Jacob Koning

nieuws
kort & klein

• De vorig jaar november uit een dui-
venhok aan de Hogeweg gestolen post-
duiven, w.o. enkele bijzonder kostbare
eksemplaren, zijn terecht. In nauwe sa-
menwerking met de zandvoortse re-
cherche kwam de politie van Venlo
achter de identiteit en verblijfplaats
van de duivendief en spoorde tevens
'de negen in de badplaats ontvreemde
postduiven op. In totaal werden 25
duiven achterhaald, die samen een -
waarde van f. 155.000,-vertegen-
Woord igen.

• Tijdens een rolplankoefening op de
skating-baan van het zwembad 'De
Duinpan' aan de Vondellaan kwam af-
gelopen zaterdag een 17-jarige jongen
uit Haarlem ten val. Met een gebroken
been werd de knaap naar een zieken-
huis in Haarlem overgebracht.

• Een oplettende bewoner van een
woonhuis aan de Kostverlorenstraat
waarschuwde de politie dat in een be-
lendend perceel ook op klaarlichte dag
de lampen bleven branden. De politie
stelde een onderzoek in en trof op de
vloer van de slaapkamer de bewoon-
ster aan. Met een ambulance werd de
vrouw, die na een val 15 uur op de
grond had gelegen, voor een medies on-

... de vorm leek een beetje op het
voorwerp waarmee een bekende oliegi-
gant zijn brandstof en smeersels aan-
prijst, maar zonder het embleem van
de firma. Geen reklame dus op de door
een oplegger aangevoerde reusachtige
zeeschelp, waaruit prins Bobo l zater-
dagmiddag te voorschijn kwam.
Het was clean.
Zonder het kommersiële overwicht van
de laatste jaren. Een pluspunt voor de
organiserende karnavalsvereniging 'De
Scharrekoppen'. Dat moet worden ge-
zegd.

De kolossale schelp kon ook een oester
voorstellen, maar die komen aan het
strand van Zandvoort niet voor. De
prins leek trouwens niet op een schaal-
dier die traag en moeizaam uit zijn on-
derdak kruipt. Hij personif iceerde de
pretmaker van het opgewekte en blij-
moedige soort. Blozende wangen en de
rol als het ware op het forse lijf geschre-
ven. In gezelschap van de/aad van elf,
eveneens per trailer voorgereden, be-
klom Bobo l rap de treden van het
dorpskantoor, waar hij op het bordes
werd ontvangen door burgemeester Ma-
chielsen. Na enkele woorden ter be-
groeting overhandigde deze de karnavals-
prins voor de duur van zijn driedaags
regiem de historiese mijnstok (gebruikt
bij de afslag van het zeebanket'aan het
strand). Maar Bobo l moest wel belo-
ven dat hij de staf in ongeschonden
staat zou terugbrengen, hetgeen de
prins deed. En toen was het afgelopen:
de intocht van prins karnaval en zijn
gevolg, bestaande uit de raad van elf,
een kar met kinderen en een geluids-
wagen. De belangstelling voor de en-
tree van Bobo l was eveneens aan de
bescheiden kant en de dranghekken op
het Raadhuisplein stonden er wat over-
bodig bij. Metzo'n kleine honderd toe-
schouwers valt er weinig te dringen
voor wie graag haantje de voorste
wil zijn. De geringe interesse voor
de komst van het karnaval scheen de
doorgewinterde feestvierders overigens
nauwelijks te deren. Zij hadden pret
voor twee of drie en trokken zaterdag
en zondag tot diep in de nacht door
het centrum, voorafgegaan door de on-
vermoeibare blazers van de hofkapel
van 'De Scharrekoppen'. Zoals gezegd
zonder de hinderlijke en opdringerige
reklame voor automerken, dranken, be-
hangselpapier en noem maar op. Ook

niet tijdens de kinderoptocht van zon-
dagmiddag, waardoor het een echt en
ongedwongen feest werd voor de
jongens en meisjes. Voor de buiten-
staanders is het een wat koude lol,
maar de pretgasten vermaakten zich
weer opperbest tijdens kroegentocht,
bal in Gemeenschapshuis en slotparade
in Nieuw Unicum gisteravond.

Bij het ter perse gaan van dit nummer
vernamen wij dat de mijnstok alle ge-
beurtenissen ongebroken en zonder
splinters heeft overleefd en weer voor
een jaar kan worden opgeborgen in de
mottenballenkast van de gemeente.

____

• K« waterstanden 1
BjMS»t*l

febr.

27
28

mrt.
1
2
3
4
5
6
7

H.W.

03.44
04.25

H.W.
05.06
05.55
06.33
07.42
08.05
09.03
10.18

L.W.

11.48
12.28

L.W.
13.07
13.59
14.40
15.45
15.09
17.00
18.17

H.W.

16.00
16.40

H.W.
17.24
18.11
19.00
19.47
20.36
21.41
23.01

L.W.

00.03
00.43

L.W.
01.27
02.14
03.02
03.51
04.40
05.20
06.40

uei^uei^ utJycnummi 111 een nocii iciii:»
ziekenhuis.

e Baldadige jongelui hebben de afgelo-
pen dagen flink huisgehouden in Zand-
voort. Vernield werden de lampen van
het bordes van het gemeentehuis, een
aantal ramen van het dolfirama aan het
Van Fenemaplein, verscheidene auto-
portieren en motorkappen en een acht-
tal verlichtingsbollen van een hotelbe-
drijf aan de boulevard Paulus Loot.

geen groepspraktijk

Het stichten van eenjroepspraktijk van tandartsen in de noordbuurt gaat niet door. Vorig jaar kwam het
plan van de zandvoortse tandartsen Doorgeest en Wijnands voor een groepspraktijk in het nieuws toen zij het
gemeentebestuur verzochten in aanmerking te mogen komen voor de aankoop van een stukgrond in de noorbuurt
op de hoek van de Rozennobelstraat en de Swaluëstraat. De gemeenteraad keurde op voorstel van b en w de aan-
koop goed onder voorwaarde dat.de voor de groepspraktijk aan te trekken derde tandarts eveneens fondspatiënten
in zijn praktijk zou opnemen. Onlangs werd bekend dat beide tandartsen van het projekt hadden afgezien.
Zandvoort krijgt voorlopig geen groepspraktijk van tandartsen. Een mededeling die ongetwijfeld door een groot
aantal ingezetenen zal worden betreurd. Een konsentratie van de tandheelkundige behandeling op een bereikbare
plaats midden in het centrum van het dorp zagen vooral de fondspatiënten wel zitten. Op het terrein van de
voormalige opslag- en kantoorruimte van een brandstoffenbedrijf zullen nu twee partikuliere woningen verrijzen.

• Een paar dagen geleden ontdekte de
politie dat in de Corn. Slegersstraat
vijf parkeermeters waren verdwenen en
van twee meters de geldkassettes waren
gelicht. Van de daders totnogtoe geen
spoor.

• Afgelopen vrijdag is op 62-jarige
leeftijd de hr. W.H. van der Kruk over-
leden. De hr. Van der Kruk was o.a.
ere-lid van de Zandvoortse Reddingsbri-
gade en heeft zich bijzonder verdienste-
lijk gemaakt voor de sportvereniging
Zandvoortmeeuwen. Morgenmiddag
zal de overledene ter aarde worden be-
steld op de algemene begraafplaats van
Zandvoort.

• Voor het planten van bomen op de
Nationale Boomfeestdag, welke dit
jaar op 21 maart wordt gehouden,
heeft het gemeentebestuur de leerlin-
gen van de zesde klas van de Mr. G.J.
van Heuven Goedhartschool, de Nico-
laasschool, de Beatrixschool en de Dr.
Albert Plesmanschool uitgenodigd. Het
spitten en planten vindt plaats aan de
zOid- en oostzijde van de remise van de
dienst van publieke werken aan de Ka-

" merlingh Onnesstraat (spoorbaan en
achterkant Voltastraat). Tussen 10.00
en 10.30 worden de leerlingen in de
kantine van de remise geïnstrueerd.
Daarna begint het karwei.

*10*5?

sekretaris Hoogendoorn:

AVONDOPENSTELLING
GEMEENTEKANTOREN
HEEFT GEEN ZIN

Gemeentesekretaris Hoogendoorn is
van mening dat de avondopenstelling
van de gemeentelijke diensten en be-
drijven geen enkele zin heeft en hij ad-
viseert het kollege van b en w dan ook
af te zien van de invoering van de
avondopenstelling.

Het gemeentebestuur had zijn advies
gevraagd naar aanleiding van de in het
kollegeprogram voorgestelde proef om
de daarvoor in aanmerking komende
gemeentelijke diensten één avond per
week voor het publiek open te stellen.
In zijn antwoord aan b en w wijst de
hr. Hoogendoorn op de teleurstellende
ervaring die met de avondopenstelling
van de afdeling burgerzaken in de jaren
1964 t.e.m. 1974 is opgedaan. Gedu-
rende die periode van 10 jaar was bur-
gerzaken in de zomermaanden iedere
vrijdagavond tussen 19 en 20 u. voor
het aanvragen van reisbescheiden ge-
opend, maar de belangstelling van het
publiek voor deze service was mini-
maal. Vaak kwam er niemand aan de
balie, aldus de gemeentesekretaris. In
1975 is het eksperiment dan ook be-
ëindigd.
Overigens acht de hr. Hoogendoorn de
bereikbaarheid van de gemeentelijke
diensten en bedrijven voor het publiek
ook na sluitingstijd, van de kantoren
voldoende gewaarborgd. Voor het af-
halen van reisdokumenten is een rege-
ling getroffen met de politie, waardoor
het publiek in staat wordt gesteld op
elk uur van de dag in/het bezit van
deze vooraf aangevraagde bescheiden
te komen. En wat de overige gemeen-
telijke diensten betreft kunnen de in-
gezetenen zich in dringende gevallen
ook buiten de kantooruren tot de
ambtenaren wenden om hen met raad
en daad terzijde te staan, stelt de sekre-
taris.
B en w hebben zijn advies, zonder het
geven van enig kommentaar, inmiddels
toegezonden aan de raadsleden.



krocht' geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

Eind vorig jaar berichtte de koerant over de dreigende sluiting per 1 januari j.l. van het verenigingsgebouw
'De Krocht' aan de Grote Krocht, eigendom van de rk.parochie St. Agatha. Onderhoud en beheer werden
door het kerkbestuur niet langer verantwoord geacht in verband met de teruglopende inkomsten van en bij-
dragen en giften aan de parochie. Enkele weken voor de fatale datum, fataal voor o.a. de plaatselijke toneel-
verenigingen die er hun voorstellingen geven, deed het gemeentebestuur op verzoek van de kommissie kul-
turele belangen de toezegging de voortzetting van de eksploitatie tot aan de zomer te zullen waarborgen.
Daarmee werd de direkte sluiting van het gebouw afgewend. De toneelgezelschappen en andere verenigingen
kunnen tot 1 juni a.s. van de akkommodatïe gebruik maken. Maar wat zal er daarna met 'De Krocht' gebeuren?
Over de toekomst van het gebouw worden momenteel onderhandelingen gevoerd tussen b en w en het kerk-
bestuur. De parochie wil 'De Krocht' verkopen en de gemeente heeft er wel belangstelling voor.
De taksatiewaarde van het projekt, inmiddels vastgesteld door eksperts van de kerk en de gemeentelijke
dienst van publieke werken, bedraagt f. 350.000,-. Voor dit bedrag is het kerkbestuur bereid het pand
aan de gemeente te verkopen. Binnenkort zullen b en w over de aankoop advies vragen aan de kommissies
van bijstand en advies. Gaan die met het aanbod van de parochie akkoord zal aan de raad worden voorge-
steld het gebouw van de kerk over te nemen en de eksploitatie t.b.v. de verenigingen voort te zetten.
Er bestaat dus een kans dat 'De Krocht' in de komende jaren voor de zandvoortse amateurs behouden
zal blijven.

NAMIBIË
VR9

M466

LAATSTE NIEUWS

Op de gisteravond in het Gemeenschaps-
huis gehouden slotronde van de inspraak-
procedure over de herinrichting van het
Gasthuisplein-hebben de pleinbewoners
het plan van de gemeente om tweerich-
tingsverkeer in te stellen op de rijbaan
aan de zuidzijde van het plein unaniem
van de hand gewezen. De bewoners
willen de huidige situatie van éénrich-
tingsverkeer over de rijbaan langs het
kultureel centrum en sociëteit Duyster-
ghast handhaven en deze aanpassen
aan het door de gemeente geplande
voetgangersgebied in het centrum van
de noordbuurt. De tegenwoordige
breedte van de rijweg zou moeten wor-
den versmald, zodat het parkeren voor
de woonhuizen'en bedrijven onmoge-
lijk wordt. Het trottoir voor het kultu-
reel centrum kan dan worden verbreed
en de parkeerruimte midden op het
plein, zij het in enigzins gewijzigde op-
stelling, blijven bestaan. De rijbanen
zouden op gelijk nivo met het wandel-
gedeelte dienen te komen met een op-
en afrit aan het begin en eind van de
rijrichting.
Burgemeester Machielsen zegde toe het
idee van de bewoners bij het beraad van

• de kommissies van advies en bijstand in
april a.s. te zullen betrekken. Over de
haalbaarheid van het plan kon hij niets
meedelen. Het is tenslotte de gemeente-
raad die een eindoordeel moet vormen
en een besluit nemen, aldus de h r. Ma-
chielsen.

BEVRIJDINGSFONDS

Steun nu ANC, SWAPO
Patriottisch Front

grote antiekbeurs
vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart en
zondag l april
Openingstijden vrijdag en zaterdag van
14 tot 22 uur, zondag van 10 tot 18 uur

Bouwes
Badhuisplein l Zandvoort

Voor deze gelegenheid is er nog plaats
voor enkele serieuze eksploitanten.
Inl: tel. 070-471846 b.g.g. 070-639457

Er is broodnodig BLOED nodig.
Wat u vandaag geeft, geven anderen mor-
gen misschien voor u!
Kom naar de BLOED-afnameavond op

DINSDAG 6 MAART a.s.
in het
GEMEENSCHAPSHUIS te Zand-

voort tussen 19.00 en 21.00 uur.
Met uw bloed kunnen wij levens redden!

Onderstaande personen stellen zich beschikbaar
om bloed af te staan voor het Nederlandse Rode
Kruis

dehr./mevr./mej
adres/plaats
geboortedatum
naam huisarts

de hr./mevr./mej.
adres/plaats
geboortedatum .
naam huisarts ....

De stroken kunnen ingeleverd worden bij de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein en de
Zeestraat Apotheek, Zeestraat, waarna u een
oproepkaart zult ontvangen.

DIERENBERSCHERMING
afd. Zandvoort

WIST U dat wij naast ons bestuur nog een jeugd
brigade in oprichting hebben en dat
jeugd tussen 12 en 28 jaar informatie
krijgen bij Hellen Cristianie, tel. 023 -
24 26 92, Aerdenhout.

WIST U dat we een tekort aan pension plaatsen
voor honden hebben en dat we nu
pleeggezinnen zoeken tegen betaling.
U kunt U opgeven bij ons.

WIST U ook dat Dr. Dekker en het dierentehuis
gratis nesten katjes en hondjes laten in-
slapen mist binnen 24 uur. gebracht en
dat u daaraan mee moet werken om de
dierenhandel voor vivisectie en cosme-
tica tegen te gaan.

WIST U dat de vogels nog steeds in nood verke-
ren, vele weten dit en wij danken hen
voor hun hulp.

WIST U dat er nog steeds geen wet is tegen leg-
batterijen. Helpt u hen door scharrelei-
eren te kopen (alleen gesloten dozen
met embleem). De 'mishandeling in bat-
terijen is ergelijk en afschuwelijk.

WIST U dat er door de vogelvoerdering een flink
gat geslagen is in ons budget en misschien
wist u 't wel maar was u 't even verge-
ten om de contributie a f. 25,» te beta-
len over 1979.

INLICHTINGEN telefoon 45 61."

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee-
straat 30, tel. 46 96.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

GIRO 26655
DA COSTASTR. 88 AMSTERDAM

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

VOOR KLEINE OCHTENDWIJK VAN

Trouw
IN ZANDVOORT ZOEKEN WIJ NETTE BEZORGERS
Inlichtingen tel. 7799

huishoudelijk
medewerkster
Welke vlotte vrouw - leeftijd
is niet zo belangrijk - wil de
huishoudelijke spil worden
van ons reklameburo?
We zitten met 'n gezellige
kleine groep van 23 kollega's

.in 'n mooie Aerdenhoutse villa.

En we kijken met z'n allen
uit naar een medewerkster,
die in de allereerste plaats
opgewekt en aardig is.
Die verder onze kantoren
schoon houdt, die ons laaft met
koffie en thee en die liefde-
rijk onze planten verzorgt.
Natuurlijk inkasseert zo'n
veelzijdige vakvrouw, behalve
veel blije gezichten, ook 'n
prima salaris.
Zin? Bel dan vlug naar de heer
Maks, tel. (023) 24 80 61.

MÖHRINGER
kreatieve marketing & kommunikatie

Postbus 28 2110 AA Aerdenhout
Telefoon (023)-24 8061"
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aankoop duingrond

foto
Jac Bonset

Vanaf vorig jaar oktober is de gemeente Zandvoort in onderhandeling over de aankoop van het 5 1/2 ha.
metende duingebied langs de Zandvoortselaan, eigendom van de familie Quarles van Ufford. Voor het ter-
rein, dat aan de zuidzijde wordt bgrensd door de Amsterdamse Waterleiding en aan de westkant door de
Corn. v.d. Werffstraat en de Dr. C.A. Gerkestraat, vraagt de familie f. 7,-- per m2. Het gemeentebestuur
acht dit een redelijke prijs.

B en w hebben het initiatief voor de aankoop genomen om te voorkomen dat het gebied, zoals is gebeurd
met het Kostverlorenpark.in handen komt van projektontwikkelaars en grondspekulanten. Het is echter
zeer de vraag of de provincie de aankoop door de gemeenteraad zal goedkeuren. Voor natuurgebied mag
een gemeente niet meer dan f. 2,50 betalen, vinden Ged. Staten.

Ondanks de geringe kans op toestemming door GS willen b en w de raad vragen het terrein aan te kopen.
Dan kan men de gemeente straks niet verwijten geen poging te hebben ondernomen om het duinterrein
in bezit te krijgen, is de achterliggende gedachte.
Rest nog de vraag wat de gemeente met de grond wil doen. Het intakt laten van natuurgebied was nooit
haar sterkste punt.

nieuws
kort&klein

• De kerngroep Zandvoort van het
Inter Kerkelijk Vredesberaad organi-
seert op dinsdagavond 6 maart om
20.15 uur in de Openbare Bibliotheek
aan de Prinsesseweg 34 een diskussie-
avond over het onderwerp 'Neder-
land in de wapenhandel'.
De inleiding wordt verzorgd door S.
Faltas van Osaci, de Stichting Oekume-
nisch Studie en Aktie Centrum inzake
Investeringen uit Amsterdam.
Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis ! Inlichtingen op het
kontaktadres Voltastraat 2, Zandvoort,

.tel.02507-3620.

• Tijdens de deze week gehouden jaar-
vergadering van de afdeling Zandvoort
van de Algemene Bond van Ambtena-
ren (ABVA) vond de huldiging plaats
van vijf leden die 25 jaar en langer lid
waren van een vakorganisatie, t.w. de
heren C. Kerkman, P. Visser, E. van
Koningsbruggen, A. Loos en Jb. de
Muinck.

waterstanden

mrt. H.W. L.W. H.W. L.W.
1
2
3
4
5
6

05.06
05.55
06.33
07.42
08.05
09.03

13.07
13.59
14.40
15.45
15.09
17.00

17.24
18.11
19.00
19.47
20.35
21.41

01.27
02.14
03.02
03.51
04.40
05.20

7 10.18 18.17 23.01 06.40

het nationaal
rheumafonds
Reuma is niet alleen een van de oudste
aandoeningen die de mensheid kent,
het is ook een van de meest verbreide.
Er kan dan ook gesteld wórden, dat
reuma door de eeuwen heen voor de
mens een plaag is geweest.
Volgens recente cijfers lijden momen-
teel 200.000 nederlanders aan een
vorm van reuma, die bij 20.000 van
hen tot een lichamelijke handikap
heeft geleid.
En twee van elke drie reumapatienten
zijn vrpuwen ! Helaas bestaat er nog
altijd geen afdoende geneeswijze of
geneesmiddel voor alle vormen van
reuma. Toch kan, als vroegtijdig en op
juiste wijze wordt ingegrepen bij vier
van de vijf patiënten ernstige invalidi-
teit wórden voorkomen !
Het Nationaal Rheumafonds besteedt
jaarlijks bijna f. 1.000.000,-- aan de
financiering van onderzoek naar de oor-
zaken van reuma en de bestrijding van
deze ziekte. Daarnaast helpt dit Fonds
meer dan 1500 patiënten per jaar met

-individuele hulp bij bv. de aanpassing
van woningen en de aanschaf van aan-
gepaste vervoermiddelen.
Dankzij vele goede gevers is het Natio-
naal Rheumafonds in staat speciaal aan-
gepaste vakantiereizen voor deze pa-
tienten te verzorgen. Enkele malen
per jaar vliegreizen naar Engeland,
bootreizen op de Rijn, busreizen naar
Valkenburg en Duitsland, een verblijf
in het vakantiecentrum 'Groot Stok-
kert' in Wapenveld. De landelijke kol-
lekteweek van het Nationaal Rheuma-
fonds is van 12 maart tot 18 maart.
Kollektanten kunnen zich nog
opgeven op de volgende adressen :
Mevr. T. van Ede-Feenstra, Lorentz-
straat 36, tel. 3330; Mevr. G. Machiel-
sen-Mouw, Frans Zwaanstraat 74, tel.
6488; Mevr. M.J.C, van Maris-Beute,
Zandvoortselaan 133 B, tel. 4687 ;
Mevr. B.H. Smits-Schotvanger, Wester-
parkstraat 19, tel. 31 29.

burgerlijke stand

21 februari - 27 februari 1979

overleden : Willem Martinus van
der Kruk, oud 62 jaar.

ondertrouwd : Frederik Nicolaas
van der Zee en Yvonne Hoogervorst;
Willem Hendrik Leen en Jeanette
Christine Schultz.

getrouwd : Willem Tibboel en Mar-
tha Maria Versteege ; Petrus van Wes-
terop en Gerdina Frederika Romeijn;
Gerrit Vega en Ingris Johanna Mathil-
de van Norden.

geboren buiten de gemeente :
Erik, zv. P.A. Poeke en J.C. Spoelder;
Luciëne, dv. R.K. Paap en R.H. van
der Mije ; Huguette Brigitte, dv. G.H.
Mulder en A.M.M. Visser.

overleden buiten de gemeente :
Jan Louis Hendrik Kilsdonk, oud 79
jaar ; Arnoldus Frans Klooker, oud
57 jaar.

steun
ons werk
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raad weinig spraakzaam
Vrijwel zonder diskussie heeft de zand-
voortse gemeenteraad dinsdagavond de
agenda afgewerkt. Alleen de behande-
ling van het voorbereidingsbesluit ten
behoeve van de bouw van een sporthal
voor Zandvoortmeeuwen nabij het sta-
tion en de door vvd-adgevaardigde At-
tema voorgestelde intrekking van de
aan b en w verleende machtiging voor
het geven van gemeentegarantie bij
het aangaan van hypothekaire lenin-
gen, bracht een enkele tong in bewe-
ging.
De demokraat Van Erp verweet het
kollege met betrekking tot het voor-
gestelde voorbereidingsbesluit,die de
bouwvan een binnensportakkommo-
datie mogelijk moet maken.een 'hap-
snap beleid' en het spelen van dubbel
spel. Wat is het geval ? , aldus de d'66
afgevaardigde.
Terwijl door de stedebouwkundige van
de gemeente voor het gehele gebied
tussen station en Van Lennepweg een
struktuurplan -zeg maar stedebouw-
kundig ontwerp- wordt voorbereid,
wordt aan de raad gevraagd mee te
werken aan de totstandkoming van
een gebouw waarvan wij niet weten
of het in het struktuurplan past of
niet. Of moeten wij er straks misschien
met een boogje omheen ? Van Erp
was van mening dat de behandeling
van het voorbereidingsbesluit diende
te worden uitgesteld totdat meer dui-
delijkheid bestaat over de toekomst
van het gebied.
Voorzitter Machielsen beaamde dat er
een struktuurschets voor de grond tus-

sen station en Van Lennepweg wordt
gemaakt -plan vond hij in dit stadium
nog een te groot woord- maar hij
wilde zich positief opstellen t.a.v. het
bouwplan van Zandvoortmeeuwen.
Afgevaardigde Van Erp meende uit
het antwoord van de burgemeester te
kunnen opmaken dat deze hoopte dat
de provincie de bouw van de sporthal
zou afwijzen. Wanneer dit zo was vond
hij dat geen goede zaak. Integendeel.
De raad heeft besloten aan de sociale
woningbouw de allerhoogste priori-
teit te verlenen en daarbij is ook het
terrein tussen station en Van Lennep-
weg betrokken, zo betoogde hij. Daar-
over dient eerst in alle openheid van
gedachten te worden gewisseld. Op dit
moment wenste hij zijn stem dan ook
niet aan het voorbereidingsbesluit te
geven. Zij kollega's tilden er minder
zwaar aan en zetten het sein voor het
voorbereidingsbesluit op groen.
Naderhand kon men in de wandelgang
van het raadhuis vernemen dat van
Erp met zijn kritiek op het beleid van
b en w niet ver van de waarheid was.
Het gemeentebestuur wil de aanhang
van de grootste vereniging van Zand-
voort niet voor het hoofd stoten en
spelen de zwarte piet liever in handen
van de provincie. Van Erp heeft ern-
stige bedenkingen tegen deze taktiek.

Bij de behandeling van zijn voorstel
om b en w niet langer te machtigen
hypotheekgaranties te verlenen aan
burgers die een woning willen bouwen
of een bestaand huis aankopen, her-

haalde Attema nog eens uitvoerig de
argumenten voor zijn verzoek. Het
was allemaal kommer en kwel op de
woningmarkt en het zal nog erger wor-
den, voorspelde hij. Naar zijn zeggen
zal dit tot gevolg hebben dat de be-
zitters van nieuwe en oude woningen
rente en aflossing niet langer kunnen
betalen en zullen worden gedwongen
hun huizen te verkopen. Die brengen
door de inzakkende woningmarkt
veel minder op dan de kooppi ijs en de
gemeente zal het verschil moeten bij-
passen. M.a.w. voor het verlies op-
draaien. Ik heb niks tegen garanties,
betoogde Attema, maar ik ben van
mening dat wij als raad over de garan-
tie-aanvagen moeten kunnen oorde-
len en beslissen. Zeventien raadsleden
weten nu eenmaal meer dan vier kolle-
ge leden, aldus spreker.
Attema kreeg voor zijn voorstel geen
poot aan de grond, ook niet bij zijn
eigen fraktiegenoten. VVD-fraktiege-
voorzitter Joustra vond het wel een
goed betoog, maar was van oordeel
dat er op dit moment geen reden was
de machtiging in te trekken. Wel be-
pleitte hij meer informatie van de zij-
de van het kollege over het verlenen
van hypotheekgaranties.
Daartoe waren b en w best bereid,
maar verder wilden zij niet gaan. Dat
hoefde ook niet van de raad die de
machtiging wilde laten waar die was :
in handen van het kollege. Dit terwille
van een snelle af wikkel ing.van de aan-
vragen en het bieden van de helpende
hand aan de burger, zoals wethouder

Aukema het uitdrukte. Niet alleen
geld, maar ook het sociale aspekt
speelt een rol bij het verlenen van
een gemeentelijke hypotheekgarantie.
Dat wilde de portefeuillehouder nog
even onderstrepen.

In de rondvraag kwam het afspringen
van de vestiging van een groepspraktijk
van tandartsen op de hoek van de Ro-
sennobelstraat en Swaluëstraat nog
even ter sprake. Het projekt kon geen
doorgang vinden vanwege de hoge eks-
ploitatielasten tengevolge van de dure
grond in de noordbuurt, deelde wét-
houder Termes van publieke werken
mee.

o De voor a.s. zondag aangekondigde
vriendschappelijke wedstrijden tussen
ploegen van Zandvoortmeeuwen en
DWV uit Amsterdam op de voetbal-
velden aan de Vondellaan gaan niet
door. De gemeente acht de terreinen
nog niet bespeelbaar.

eanduoorbe hoeranr
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familieberichten familieberichten

De Haarlemmerstraat
in 1918. Geen Dr.
Gerkestraat achter
de huizen maar onge-
repte duinen. Het '
tweerich tingsverkeer
vormde in een tijd
dat slechts koetsjes,
bokkewagens en
fietsers van de rij-
weggebruik maak-
ten geen enkel pro-
bleem.

NOORDBUURTBEWONERS HEBBEN . . .

een vertrouwen
van gemeente

Deelden wij de lezer in de koerant van
afgelopen dinsdag mee dat de omwo-
nenden van het Gasthuisplein tegen
de door b en w gewenste invoering
van tweerichtingsverkeer over één rij-
baan van het plein zijn, de bewoners
van de huizen in de omliggende stra-
ten zijn evenming tevreden met de
plannen voor de nabije toekomst.
Zij hebben er geen enkel vertrouwen
in dat de gemeente erin zal slagen
het centrum van de noordbuurt auto-
vrij en tot wandelgebied te maken.
Daarkomt niets van terecht, voorspel-
den zij op de maandagavond in het
Gemeenschapsnuis gehouden hoor-
zitting over het projekt.

De buurtbewoners baseren hun pessi-
mistiese verwachtingen op het feit dat
er in de straten rond het plein sinds
jaar en dag maar raak wordt gepar-
keerd. De ervaring heeft hun geleerd
dat er van de zijde van de overheid
niets tegen wordt ondernomen. Klagen
helpt niet. De politie zegt machteloos
te staan tegenover het parkeren in Gast-
huisstraat en omgeving. Bovendien vre-
zen de bewoners dat zij, wanneer de
kern van de noordbuurt wandelgebied
wordt, ook hun eigen auto's niet meer
bij hun woning kunnen plaatsen. Eén
van hen deed op de hoorzitting de sug-
gestie om parkeervakken aan de bewo-
ners te verhuren. Dat is voor ons de
enige mogelijkheid om van een par-
keerplaats verzekerd te zijn, aldus spre-
ker. Naar zijn zeggen zou de gemeente-
raad in een handomdraai kunnen be-
sluiten de parkeerplaatsen van de pu-
bliekrechtelijke sfeer over te hevelen
naar de privaatrechtelijke. Dat is, zo
betoogde de bewoner, zonder meer
mogelijk.
Burgemeester Machielsen gaf toe dat
de gemeenteraad een dergelijk besluit
kan nemen, maar dat het in de prak-
tijk op grote moeilijkheden zou stui-
ten. Het is voor de politie ondoenlijk
kontrole op het gebruik van partiku-
liere parkeervakken uit te oefenen. Je
zou er bijwijze van spreken dagelijks
een man bij moeten zeggen om uit te
zoeken wie er wel en wie er niet met
zijn auto mag staan. De bewoner liet
zich niet van zijn stuk brengen. Er zijn
voorzieningen mogelijk, zoals het
plaatsen van paaltjes met een slot. Die
zullen in de kortst mogelijk tijd omver
worden gereden of uit de grond ge-
trokken, wierp burgemeester Machiel-
sen tegen. Hij voelde meer voor maatre-
gelen van algemene aard, zoals die ook
bij woonerven worden toegepast. Hij
beloofde dit met de bewoners te zul-
len bespreken.alvorens er een defini-
tief besluit over de inrichting van het
voetgangersgebied zal worden geno-
men.
Maar voor het wandelgebied en de om- '

leiding van het verkeer kan worden^ge-
konkretiseerd moet eerst een omvang-
rijke en ingrijpende operatie worden
uitgevoerd t.b.v. de vernieuwing van
de riolering, deelde direkteur Wertheim
van de dienst van publieke werken mee.
Daarmee zal waarschijnlijk in het na-
jaar een begin worden gemaakt. Voor
de buurtbewoners was dit aanleiding
te pleiten voor het nemen van tijdelijke
maatregelen om de overlast van het
parkeren in de komende zomermaan-
den tegen te gaan. Dat zal niet eenvou-
dig zijn, meende de heer Wertheim, en
het kost bovendien handen vol geld.
Toen de bewoners bleven aandringen
zegde de h°er Machielsen toe nood-

maatregelen, waar dit mogelijk is, in
overweging te zullen nemen. Zoals wij
reeds eerder hebben bericht zal ook
het door de bewoners van het Gast-
huisplein ontwikkelde plan voor e'e'n-
richtingsverkeer over twee smalle rij-
banen nader worden bekeken.
De burgemeester waarschuwde er voor
geen overdreven verwachtingen van
het plan te koesteren. Net als voor
ieder ander plan geldt ook voor dit
projekt, dat niet iedereen er tevre-
den mee zal zijn.
Dat wisten de Gasthuispleinbewoners
ook wel.
Maar zij vinden hun ontwerp beter
dan dat van de gemeente.

Heden is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man
en onze geliefde zoon, broer, zwager en oom

ARNOLDUS FRANS KLOOKER

op £e leeftijd van 57 jaar.

Zandvoort: M.T. Klooker-Reuters
Lunteren : P. Klooker
Ede : N. de Roode-Klooker

H.de Roode
F. Klooker
H. Klooker-Stephani
Neven en nichten

Zandvoort, 24 februari 1979.
Dr. C.A. Gerkestraat 33.

De begrafenis heeft j.l. dinsdag 27 februari 1979 om i 1.30 uu r op de Al-
gemene Begraafplaats te Ede plaatsgehad.

Tot onze droefheid is heden vredig van ons heengegaan, onze lieve
moeder, behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder

GERRIGJE KOOL

weduwe van Garrelt Garrelfs -

op de leeftijd van 86 jaar
Zandvoort: K.Garrelfs

T.Garrelfs-Barleëus
Heerhugowaard: T.Barleeus Garrelfs

I.BarleeusGarrelfs-Hauwert
Jacoline, Jaap

Elim: R.Garrelfs
Zandvoort, 1 maart 1979
"Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg 1
Correspondentie-adresi
Kostverlorenstraat 100, Zandvoort

De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart a.s. om
14.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuren: zaterdag van 16.30 - 17.00
uur, maandag van 16.30 - 17.00 uur en van 19.30 - 20.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de ontvang-
kamer op de begraafplaats.

Vertrek vanaf Kostverlorenstraat 100, Zandvoort om 13.45 uur. •

Op verzoek van de overledene geen bloemen.

BURGEMEESTER MACHIELSEN-IN NOTA:

verkeersgeleiding in zandvoort
f unktioneert redelijk
Zandvoort heeft een verkeersgeleidings-
plan en dit funktioneert in het licht van
de omstandigheden redelijk, konklu-
deert burgemeester Machielsen in een
nota over de verkeerssituatie in en rond
de gemeente.

Op grond van in de praktijk, ongedane
ervaring wordt onafgebroken aan de
verbetering van het systeem gewerkt.
Daar zullen we het mee moeten doen.
Want het ontwerpen en uitvoeren van
een meer doeltreffende methode voor
het dirigeren van het verkeer acht de
heer Machielsen, gelet op het zand-
voortse wegenplan en de beschikbare
mankracht voor het toezicht op straat,
'uitgesloten'.
De nota is een direkt gevolg van de
.wens vanuit de raad om een ver-
keersplan te ontwerpen waarbij auto's
in de zomermaanden en tijdens druk-
ke dagen buiten het seizoen direkt
naar de parkeerterreinen aan de zuid-
en noordzijde van de gemeente wor-
den geleid. Volgens burgemeester Ma-
chielsen maakt het in de praktijk niets
uit of eerst de parkeerterreinen achter
de Brederodestraat en langs de noord-
boulevard worden bezet en daarna de
legale parkeerplaatsen langs de straten
in het dorp. Naar zijn mening is het
niet meer dan een kwestie van tijd
waarin de parkeerplaatsen en de stra-
ten worden gevuld met de auto's van
strand- en circuitbezoekers.
Bovendien, zo vervolgt hij, druist het

dirigeren in tegen de wens van veruit
de meeste kust- en racebaanrekrean-
ten om hun auto's zo dicht mogelijk
bij het reisdoel neer te zetten. Overi-
gens, welk systeem men ook zou han-
teren, de politie beschikt niet over
de wettelijke middelen automobilis-
ten te dwingen een bepaalde roete te
volgen, wanneer die aanwijzing uit
verkeerstechnies oogpunt niet nodig
is. En de politie kan autorijders even-
min dwingend voorschrijven tegen
hun zin gebruik te maken van een
parkeerterrein, aldus de burgemees-
ter. Het effekt van de door de raad
geopperde mogelijkheid van een der-
de rijstrook op de Zandvoortselaan
voor de aan- en afvoer van het rekre-
atieverkeer, acht hij nihil. Er zouden
ingrijpende techniese voorzieningen
voor nodig zijn die prakties geen soe-
laas geven, stelt de heer Machielsen
in zijn nota..
Aan het slot van zijn stuk noemt de
burgemeester vier mogelijkheden die
op termijn tot verbetering van de
verkeerssituatie kunnen leiden:
(1) doortrekking van de Herman
Heijermansweg, waardoor de verkeers-
druk op zuid wordt verminderd, (2)
verruiming van het parkeerterrein aan
de Cort. van der Lindenstraat en de
aanleg van een terrein van 200 x 200
mtr. voor plm. 1.000 auto's ten zui-
den van paviljoen Fransen (begin fiets-
pad naar Langevelderslag, (3) uitbrei-
ding van het'aantal parkeergelegenhe-

den nabij het civcuit en langs de noord-
bouelvard, (4) de aanleg van een weg
om zuid. Ook een aansluiting op de
Frans Zwaanstraat bij de Van der
Werffstraat zou al een verbetering
betekenen.
De heer Machielsen.wil zijn verkeers-
nota behandelen op de openbare ver-
gadering van de kommissie van alge-
mene zaken en ruimtelijke ordening
op dinsdag 3 april a.s.

Twee van de vier mogelijkheden die
volgens burgemeester Machielsen de
moeite van het overwegen waard zijn
maken o.i. bijzonder weinig kans te
worden verwezenlijkt. Doortrekking
van de Herman Heijermansweg dwars
door het Kostverlorenpark kan reke-
nen op fel verzet van een deel van
de gemeenteraad en organisaties op
het gebied van natuur- en miljeube-
scherming. De weg om de zuid is van
de baan na de aanwijzing van de mi-
nister dat de duinen ten zuiden van
de Frans Zwaanstraat als natuur- en re-
kreatiegebied behouden moeten blij-
ven. En wat ook kansloos moet wor-
den geacht is de toestemming van de
hogere overheid voor de aanleg van een
parkeerterreirjjn de duinen pal achter
de zeewering. Zelfs niet op termijn.

CIRCUIT
VAN

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. PON'S Automobielhandel
rensportschool VW Golf GTI

Di. Training Licentiehouders
KNAC

Wo. Christelijke Mavo, schooldag.
PON'S Automobielhandel
rensportschool VW Golf GTI

Do. Gijs van Lennep, rijvaardig-
heidslessen.

Vr. POLITIE Utrecht, rijvaardig-
heidslessen.
Italian Classics Ca r, meeting.

Za. KNAC, Licentiedag.

Inlichtingen
Tel. 8284

eanduoortse hoeran
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HERVORMDE KERK
zondag 4 maart a.s.:
10.30 uur : Dr. G. Snijder». H»rl«m.
Jeugdkapel:
10.30 uur: Dhr. J. Lafthtfs.

GEREFORMEERDi KfRJt
zondag 4 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. P. «n Ha»
19.00 uur : Ds. J. Tivsrw te Santpoort

PROTESTANTENBOND
zondag 4 maart a.s.:
10.30 uur : Ds. R. Gaarkema, d.g.

Haarlem.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 3 maart a.̂ .
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 4 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. >

Caecilia koor.

W. Seders met pensioen

medische dienst
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
Zuster A. van Rooijen, tel. 023-246747.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4-
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023 - 2561 98.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

FILiïl

Je kunt nog zoveel diploma's in je vak
behalen, het klimaat kun je daarmee
niet veranderen. En als dat klimaat dan
ook nog een kustklimaat is moet dat
voor iemand die belast'is met de groen-
voorziening in zijn gemeente toch vaak
teleurstellend zijn.

'Beroerder had je het niet kunnen tref-
fen' meende wethouder Termes in zijn
toespraak tot de opzichter van de plant-
soenen bij de Dienst van Publieke Wer-
ken, de heer Seders, die woensdagmid-
dag tijdens een geanimeerde bijeenkomst
in het Gemeenschapshuis in verband
met zijn pensionering afscheid nam van
de dienst. 'Een goed mens' noemde de
wethouder de heer Seders, 'betrouw-

mevr. kraan-meeth

baar en met een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel, vol begrip voor zijn
medewerkers'. Dat die medewerkers
dit wisten te waarderen bleek wel uit
de enorme belangstelling uit alle gele-
dingen van de dienst ook van de ge-
pensioneerden. Een kado onder koe-
vert vertolkte1 de erkentelijkheid van
het kollege van burgemeester en wét-
houders. Ook de heer Wertheim, direk-
teur van de dienst, memoreerde de bij-
zondere eigenschappen van de heer
Seders, die bij paniek in de buitendienst
de rust zelve bleef en altijd een oplos-
sing wist te vinden. Mevrouw Seders
werd door de heer Wertheim eveneens
in het zonnetje gezet, in het bijzonder
voor haar begrip voor de vele overuren

.belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 1 2 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

III l l l l l l l

DE VUURPAARDEN
(Teni zabitich predkow; lett.
Schaduwen van vergeten
voorouders)

van de russiese cineast Paradjanov
wordt vanavond en morgenavond
door Film-inn Zandvoort in de open-
bare bibliotheek vertoond. Aanvang
van beide voorstellingen 9 uur.

De in Vuurpaarden verhaalde anecdote
vertelt van de liefde tussen l wan, de
zoon van de boer Palitsjoek, en Maritsj-
ka, de dochter van de koopman Goet-
jenok. Tussen Palitsjoek en Goetjenok
(boer en koopman) bestaat een vete en
bij een twist wordt Palitsjoek door Goet-
jenok gedood. Ondanks het verzet van
beide families besluiten Iwan en Maritsj-
ka met elkaar te trouwen, maar Iwan
wil zich eerst een fortuin verwerven.
Maritsjka wacht trouw op hem, maar
tegen de tijd dat Iwan terugkomt, ver-
drinkt Het mooie meisje bij een poging
tot redding van een schaap in een wild
stromende bergrivier. Iwan is trooste-'
loos, hij verkommert, heel 'de stam' is
met zijn lot begaan.
Hij zwerft van het ene dorp naar het
andere, zonder zijn liefde voor Maritsj-
ka te kunnen vergeten. Hij wordt tot
een huwelijk verleid door de vurige en
knappe boerin Palanga. Maar Iwans
noodlottige liefde voor Maritsjka
vormt een blijvende hindernis voor

een goede ontplooiing van zijn verhou-
ding met Palanga : ze vervreemden van
elkaar. Palanga zoekt troost bij ande-
ren. Bij een twist met Palanga's min-
naar wordt Iwan getroffen door een
bijlslag : wanhopig zoekt hij naar Ma-
ritsjka, die hij in een bergbeek meent
te herkennen ; in de dood kan het
paar zich verenigen. Pardjanow heeft
aan de sage alle bonte, primitieve
kracht meegegeven die uit de simpele
verhouding van de mens, ten opzichte
van liefde, nijd en noodlot kan wor-
den gehaald. Hij zet het verhaal neer '
in ruime, sterk geëmotioneerde tafe-
relen : hij analyseert geen karakters,
hij roept slechts gevoelens op, waarbij
hij vooral steun zoekt in de werking

- van kleuren, landschappen en de bewo-
genheid van mensengroepen. Het tegen-
over elkander plaatsen van individuen
is tot een maximum teruggebracht.
Het tragische conflict zien we vooral
afgetekend in degenen die Iwan en

xMaritsjka omringen : zij vormen als
het ware een 'koor' dat niet de tra-
gische geschiedenis begeleidt, maar
haar markeert. Een kleurig, boeiend
bewogen koor.

die wel eens moesten worden gemaakt.
Met een heel mooie plant werd dit be-
grip beloond.
Namens de 'vergaderklup' van de Nuts-
bedrijven (P.W., PEN en P.T.T.) over-
handigde de heer Lub een geschenken-
bon, en de heer Van Bakel bood uit de
kwartjespot eveneens een kadobon aan.
Mevrouw Seders kreeg, te oordelen
naar de vorm van het pakje, bonbons.
Hilariteit ontstond toen bleek dat er
van de heer Seders'bloedeigen'KABO,
de vroegere R.K. Land- en Tuinbouw-
bond geen afgevaardigde was. De heer
Bisenberger beklom toen snel het
spreekgestoelte ('omdat jouw bond je
in de steek laat') en herinnerde aan de
prettige samenwerking die er altijd had
bestaan tussen de KABO en de ABVA.
Namens 'de jongens van de buitendienst'
bood de heer Joukes een fraaie klok
en dito plant aan.
Nadat de heer Seders een dankwoord
had gesproken werden de glazen nog
eens gevuld. Uit gebaren en gewisselde
blikken kregen wij echter de indruk
dat er iets mis was gegaan. En ja, dat
was ook zo. De voorzitter van de per-
soneelsvereniging, kennelijk gewaar-
schuwd, kwam op het laatste nippertje
met de gebruikelijke envelop. En deze
funktionaris, de hee.r Wester, altijd
een vertederende onhandigheid uit-
stralend, zorgde, ongewild, ook nu
weer voor de vrolijke noot door bij
het zien van zóveel P.W. mensen bij el-
kaar, gauw een pleidooi voor de eerst-
volgende kienavond te houden.

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

2C38

gemeente

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 5 maart 1979 ge-
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het oprichten van een transformator-
station op het perceel Hogeweg 62.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 21 februari 1979
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

grote antiekbeurs
vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart en
zondag l april

Openingstijden vrijdag en zaterdag van
14 tot 22 uur, zondag van 10 tot 18 uur

Bouwes
Badhuisplein l Zandvoort

Voor deze gelegenheid is er nog plaats
voor enkele serieuze eksploitanten.
Inl: tel. 070-471846 b.g.g. 070-639457

Er is broodnodig BLOED nodig.
Wat u vandaag geeft, geven anderen mor-
gën misschien voor u!
Kom naar de BLOED-afnameavond op

DINSDAG 6 MAART a.s.
in het
GEMEENSCHAPSHUIS te Zand-

voort tussen 19.00 en 21.00 uur.
Met uw bloed kunnen wij levens redden!

Onderstaande personen stellen zich beschikbaar
om bloed af te staan voor het Nederlandse Rode
Kruis

de hr./mevr./mej
adres/plaats :
geboortedatum
naam huisarts ;.

de hr./mevr./mej.
• adres/plaats
geboortedatum ..
naam huisarts ....

De stroken kunnen ingeleverd worden bij de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein ep de
Zeestraat Apotheek, Zeestraat, waarna u een
oproepkaart zult ontvangen. •

Installatie bureau
GROENEITEM

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

ITEL.025O7 8484*
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v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

VERSTEEGE
•Jf ttotrtolelrrbetirtjf

fcalttstrast 18 • Zanbtwoct
TCrlefoon 02507-4490

Wegens ziekte is
Mevr. Schrijber (pedicure)

voorlopig verhinderd.
Na herstel neemt zij kón-
takt op met haar klienten.

Te koop Renault 16 TL m.
schuifd. en radio, i.z.g.st.
bouwjr. '74. Tel. 36 67 na
18.00 uur .

Gevr. voor direkt
flinke vrouwelijke

HULP
's morgens van 9-12 uur.

Hotel FABER jr., Post-
straat, tel. 35 88.

TALENS hobby verven
voor model bouwen en
verschillende papiersoorten.

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

Drukt 'n 9 r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

INLOSTEN bij
"DE BOEF'

winkelcentr, nw. noord
Telefoon 02507-56 55

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

ZANDVOORT
HOUSING SERVICE

biedt te huur aan kamers
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee-
straat 30, tel. 46 96.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Floningstnat 104 td. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisaj>eth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955

Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE'
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
UdNBM
JjdMCC]

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

SCHOONHEIDSSALON
"LAVÏNA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage,
behandeling volgens afspraak.
Lavina van Tetterode - Snellens
Brederodestraat 77 - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos

Geef ze lucht
Giro SS O 55 Leusden ^^

Astma Fonds ?f
V
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dagdromen
over zuid
Eind vorig jaar drong de alleenverte-
genwoordiger van d'66 in de zand-
voortse gemeenteraad Van Erp er tij-
dens een openbare vergadering van
de kommissie van algemene zaken
en ruimtelijke ordening bij kom-
missievoorzitter Machielsen op aan
zijn voethorens bij provincie en rijk
uit te steken om de mogelijkheden
af te tasten voor woningbouw in de
duinen ten zuiden van de Frans Zwaan-
straat. Volgens Van Erp de enige reële
kans die nog binnen het bereik van de
gemeente ligt om op enigszins ruime
schaal in de woningbehoefte van de
zandvoortse ingezetenen te kunnen
voorzien. Van Erp zou het gebied
niet ineens willen bebouwen, maar in
fasen. Na de voltooiing van iedere
bouwfase diende te worden bekeken
of een volgende wel of niet moest
worden uitgevoerd.
Voorzitter Machielsen herinnerde de
heer Van Erp aan de beschikking van
de voormalige minister van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening dat
het terrein in zijn huidige staat en
omvang gehandhaafd moet blijven en
hij verwachtte niet dat daarin de eerst-
komende tien jaar verandering zal ko-
men. Hij was er niet benauwd voor om
zijn voelhorens in welke richting ook
uit te steken om de belangen van de
volkshuisvesting in Zandvoort te be-
hartigen, maar het moet wel zin heb-
ben. Vooreerst is er geen schijn van
kans dat de beslissing t.a.v. zuid
wordt teruggedraaid.

De demokraat Van Erp is de enige po-
litikus in het gezelschap van de plaat-
selijke volksvertegenwoordigers die
openlijk uitkomt voor de idee de dui-
nen in zuid te benutten voor woning-
bouw t.b.v. de inwoners van de ge-
meente. Maar insiders weten te mei-
den dat er door de afgevaardigden

LAATSTE NIEUWS
In tegenstelling tot b en w is de raads-"
kommissie van advies en bijstand van
financiën van mening dat de subsidie
t.b.v. de beroepskracht van de jongeren-
sociëteit 'De Nachtuil' moet worden
voortgezet totdat het kollege met afge-
ronde voorstellen bij de gemeenteraad
komt inzake de financiering van het
jeugd- en jongerenwerk in Zandvoort.
Nu CRM heeft besloten de rijksbijdra-
ge voor de beroepskracht per 1 april
a.s. stop te zetten (f. 25.000,- per
jaar) acht de kommissie het onjuist om,
zoals b en w willen, de door de gemeen-
te verstrekte aanvullende subsidie
(f. 9.000,-) eveneens in te trekken.
Wethouder Aukema verdedigde het
standpunt van het kollege door te stel-
len dat het gemeentebestuur momenteel
nog te weinig zicht heeft op het jeugd-
en jongerenwerk om een verantwoorde
beslissing te kunnen nemen over de
overname van de rijkssubsidie voor de
beroepskracht. Een gefundeerd oordeel
kan pas worden gevormd wanneer alle
gegevens omtrent dit werk bekend en
beschikbaar zijn, betoogde Aukema.
Hij verwacht dat b en w eind juli een
definitief standpunt kunnen bepalen en
met een voorstel bij de raad komen.
Volgens kommissielid Flieringa (inspr.
nu) zou het onfatsoenlijk zijn de sub-
sidiekraan dicht te draaien op een mo-
ment dat we nog niet weten of we met
een gemeentelijke bijdrage t.b.v. de
beroepskracht zullen doorgaan of niet.
Eind deze maand zal de gemeenteraad
een beslissing over deze aangelegen-
heid nemen.

van de andere partijen ook over wordt
gesproken en in dezelfde geest als
Van Erp. Het enige verschil is dat de
d'66 afgevaardigde de kwestie in het
openbaar aan de orde stelt, zoals een
goed demokraat betaamt, en deze bij
zijn kollega's een ondergronds leven
leidt.
De diskussie zal waarschijnlijk aan de
oppervlakte komen wanneer de aan-
koop van het duinterrein aan de kop
van de Dr. C.A. Gerkestraat aan de
orde wordt gesteld. Want dan zullen
de politieke partijen moeten motive-
ren waarom zij het gebied willen aan-
kopen : om het als natuurgebied te
handhaven en in welstand houden, in
de zin zoals door de minister aange-
geven, of met het oogmerk het terrein
te bebouwen wanneer het getij mocht
keren.
Is het krijgen van politieke duidelijkheid
in deze zaak niet van belang ontbloot
-al was het alleen maar als toetsteen
voor de partijprogramma's- van veel
meer gewicht is de vraag hoe het staat
met de plannen voor woningbouw op
plaatsen in Zandvoort waar nog wel
huizen mogen verrijzen. Kleine of
grote terreinen waarvoor geen provin-
ciebestuur of minister behoeft te wor-
den omgeturnd, zoals de kop van de
Van Lennepweg, terrein voormalige
pw-remise, hoek Brederodestraat, kop
Zeestraat. En waarop ook geen tien jaar
of langer behoeft te worden gewacht
is de aanpak van de leegstand van wo-
ningen -tweehonderd volgens de
jongste gegevens- in Zandvoort.
Er zijn nog mogelijkheden voor het bie-
den van soelaas aan woningzoekenden.
Wanneer de zandvoortse volksverte-
genwoordiging zich niet laat afleiden
door dag- en wensdromen over de be-
bouwing van de zuiderduinen, kunnen
zij worden benut.
Op korte termijn.

nieuws
kort & klein

• De zandvoortse politie achtervolgde
zaterdagnacht op verzoek van kollega's
in Bloemendaal de bestuurder van een
auto, die er van werd verdacht de wa-
gen te hebben gestolen. De man reed
met de auto het circuit op waar hij na
een wilde rit door de politie werd
klem gereden. Toch ving de politie bot,
want de automobilist wist in de duis-
ternis te ontkomen.

• Na een halve eeuw in dienst te zijn
geweest van de gemeente gaat de heer
J. de Muinck, administratief medewer-
ker van het gas- en waterbedrijf, het
bedrijf op 1 april a.s. verlaten. Ter ge-
legenheid van zijn vertrek biedt het
gemeentebestuur de heer De Muinck
en zijn echtgenote een afscheidsrecep-
tie aan, welke op vrijdag 16 maart a.s.
tussen 16.30 en 17.30 uur in het raad-
huis zal plaats vinden.

• In tegenstelling tot eerdere berich-
ten zal de uitvoering van het Nh. Philh.
Orkest op maandag 19 maart a.s. in de
hervormde kerk aan het Kerkplein niet
worden geleid door vaste dirigent An-
dré Vandernoot maar door de tweede
dirigent van het Rotterdamse Philhar-
monisch Orkest van de Maasstad, Roe-
lof Van Driesten. Aan het programma
met komposities van L. van Beethoven,
W.A. Mozart en L. Haydn verlenen
Jan van den Berg (fluit) en Emily Hey-
ens (harp) solistiese medewerking. De
entreebewijzen voor het konsert zijn
verkrijgbaar bij het kantoor van de
vvv, het zwembad 'De Duinpan' en
op de avond van de uitvoering
bij de ingang van het kerkgebouw. Prij-
zen f. 8,- p.p., voor houders van het
cjp of een pas 65 f. 4,--. De uitvoering
begint om 20.15 uur.

• De vorige week in de Cornelis Sle-
gersstraat ontvreemde parkeermeters
zijn terecht. Vindplaats Amsterdam.

De ambtelijke en juridiese voorberei-
dingen voor de in december van het
vorig jaar door burgemeester Machiel-
sen aangekondigde maatregelen ter be-
teugeling van de lawaaioverlast door de
rnuziekproduktie van horecabedrijven,
zijn in volle gang.

In de voor hedenavond vastgestelde
bijeenkomst van de kommissie van al-

ingezetene eksposeert
in "t packhuys
Een volkomen verrassing. Zo mogen we
gerust de ekspositie van schilderijen
van Wi! Hoogendijk, die zaterdagmid-
dag in de Packhuys Galerie van Nieuw
Unicum werd geopend, noemen. Een
verrassing omdat wij door het op de
(fraaie) uitnodiging afgebeelde schil-
derij de indruk hadden gekregen dat
deze kunstenares zich uitsluitend met
abstrakte vormgeving bezig houdt.

mevr, kraan-meeth

Een gedeelte van haar werk is echter
duidelijkherkenbaar en spreekt ons
persoonlijk bijzonder aan. Waarschijn-
lijk omdat zij met mooie kleuren
werkt, hoewel dit ook bij haar ab-
strakte schilderijen het geval is, maar
bovenal omdat zij vaak kinderen
schildert en die op een uiterst gevne-
lige wijze gestalte geeft. Een voor-
beeld daarvan is 'Aandachtig', en OOK
'Linda', een verrukkelijke typering van

een kind van deze tijd. 'Bootjes' kon
ons eveneens bekoren, en dat wij daar-
in niet alleen stonden bleek uit het
etiketje 'verkocht' dat al heel gauw na
de opening er op werd aangebracht.
Wij onthouden ons van een oordeel
over haar abstrakte doeken om de
eenvoudige reden dat wij als leek hier-
toe niet in staat zijn. Bij het meren-
deel der bezoekers, onder wie enkele
van haar kollega's, bleek dit wel het
geval te zijn en déze toonden voor
het abstrakte werk van Wil Hoogen-
dijk veel waardering.
De opening werd verricht door een
goede vriend van de schilderes, Wim
van der Zeys, die opmerkte dat het
uitgebreid ingaan op de intenties van
een eksposant door hem altijd met
gemengde gevoelens werd beluisterd.
Nu hij echter zelf op het punt stond
een opening te verrichten ontdekte hij
daar niet om heen te kunnen, en met
de door hem voor deze tentoonstelling
bedachte naam 'De eerlijke wereld
van Wil Hoogendijk' meende hij haar

abstrakte en figuratieve werk te heb-
ben gesymboliseerd.
Het Packhuys blijkt zich uitstekend te
lenen voor eKposities en Han de Bruin,
kultureel werker bij Nieuw Unicum

en bij dergelijke gelegenheden 'galerie-
houder', vertelde ons dat 't Packhuys
daarvoor regelmatig beschikbaar wordt
gesteld. Een prettige bijkomstigheid
is dat de bewoners van Nieuw Unicum
op een gemakktelijke manier m aanra-
king kunnen komen met kunst, terwijl
tevens nieuwe kontakten met de inwo-
ners van Zandvoort worden gelegd.
Voor Wil Hoogendijk waren deze mo-
tieven doorslaggevend om aan de
Packhuys Galerie de voorkeur te ge-
ven. Tot en met 13 maart a.s. be-
staat er dagelijks van half twee tot
vijf uur gelegenheid om met het
boeiende werk van onze plaatsgenote,
die na het behalen van haar tekenak-

te vier jaar bij de haarlemse schilder
Boot les nam, kennis te maken. Een
gelegenheid die u beslist niet voorbij
mag laten gaan !

gemene zaken zullen de leden nader
worden geïnformeerd over de nieuwe
regels voor het verkrijgen van een mu-
ziekvergunning door kaféehouders, bar-
eksploitanten, etc. Als het even kan wil
de gemeente de nieuwe richtlijnen be-
gin april a.s. van kracht laten worden.
In december j.l. werden de nieuwe
regels voor het verkrijgen van een ver-
gunning door een speciaal voor dit
doel in het leven geroepen ambtelijke
kommissie geformuleerd. Naast een
aantal techniese voorwaarden bij het
aanbrengen van geluidsapparatuur wer-
den een drietal eisen opgesteld,die het
naar buiten dringen van het lawaai
moeten beperken. Zo mogen tijdens
het irV werking zijn van de muziekap-
paratuur de toegangsdeuren van het
etablissement uitsluitend worden ge-
opend voor het doorlaten van perso-
nen/of goederen en moeten ramen van
de buitenmuren van de lokaliteit ge-
sloten zijn. Wanneer ramen of deuren
om één of andere oorzaak niet dicht
kunnen of kapot zijn moet de muziek-
installatie buiten werking worden ge-
steld.
Tussen het dagelijks bestuur van de
gemeente en vertegenwoordigers van
de afdeling Zandvoort van horeca-Ne-
derland zijn inmiddels besprekingen
gevoerd over de voorgenomen maatre-
gelen. Binnenkort zal blijken m hoe-
verre dit overleg van invloed is geweest
op de voorgestelde nieuwe richtlijnen.
De horeca zou vooral moeite hebben
met de hoge kosten die aan het tref-
fen van de geluidwerende voorzie-
nmgen verbonden zijn.

liuaïêrlsïinaerl
H. W.
11.40
00.35
01.44
02.20
02.57
03.25
04.00

L.W.
19.44
08.40
09.47
10.22
11.00
11.37
12.03

H.W.

13.'04
14.00
14.33
15.07
15.40
16.09

L.W.
08.01
21.07
22.04
22.37
23.16
23.59
00.16



melding
leerlingen Zandvoortse scholen

Alle Zandvoortse lagere- en kleuterscholen
zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst.

NOORD
OPENBAAR ONDERWIJS

Albert Piesmanschool
A.J. van der Moolenstraat 57
wnd. hoofd : R. Kroeze
tel. 3177, privé 5553

KLEUTERSCHOOL
Josina van den Endenschool
Nic. Beetslaan 14
hoofdleidster : mej.A. Kemp
tel. 3762

PROT. CHR. ONDERWIJS
Beatrixschool
Dr. Jac. P. Thijsseweg 26
Wnd. Hoofd : Mevr. J. Koelman-Dijs
tel. 4664

KLEUTERSCHOOL
-De Woelwaters
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster : Me}. M. 't Hooft
tel. 5083

OPENBAAR ONDERWIJS

Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool
Flemingstraat 180
hoofd : G.J. v.d. Laar
tel. 4000, privé 6720

KLEUTERSCHOOL
Hummeloord
Fahrenheitstraat 3
hoofdfeidster : Mej. S.P. Beijer
tel. 2094

KATHOLIEK ONDERWIJS
Nicolaasschool
Celsiusstraat 61
hoofd : Mevr. M. v.d. Meulen-Heijink
tel. 5601, privé 8002

KLEUTERSCHOOL
't Zeepaardje
Linnaeusstraat 4
hoofdleidster : Mevr. E.J.M. Ooms-Valk
tel. 5093, privé 020^234451

MAVO

Christelijke mavo-school
Sophiaweg 10, tel. 02507-4440
Directeur : J.R. Berkenbosch, tel. 02507-4283

Aanmelding van de nieuwe leerlingen voor het
cursusjaar 1979-1980 kan vanaf heden geschieden
dagelijks van 15.00 uur - 16.00 uur en dinsdag
van 19.00 - 20.00 uur in het schoolgebouw.

MAVO

Wim Gertenbachschool
Openbare school voor mavo
Zandvoortselaan 19 a - tel. 02507-3782
Directeur : W.K. Nïjboer - tel. 02507-4451
Aanmelding van nieuwe leerlingen :
zaterdag, 17 maart 1979 van 10.00-12.00 uur
maandag, 19 maart 1979 van 19.00-21.00 uur
donderdag, 22 maart 1979 van 14.00 -16.00 uur
Verder is dagelijks aanmelding mogelijk na telefo-
nische afspraak

ZUID
OPENBAAR ONDERWIJS
Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
wnd. hoofd : C.J.R. Marks
tel. 2862, privé 023-245378

KLEUTERSCHOOL
Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
Hoofdleidster : Mevr. A.M. Simons-de Vries
tel. 3708

KATHOLIEK ONDERWIJS
Mariaschool
Prinsesseweg 20,
hoofd : R.H.T. Ransijn
tel. 4258, privé 075-289173

KLEUTERSCHOOL
St. Agatha
Lijsterstraat 6
hoofdleidster : Mevr. M.A. Bluijs-Snijders
Blok tel. 3266, privé 6258

PROT. CHR. ONDERWIJS
Oranje Nassauschool
Lijsterstraat l
hoofd : L.K. de Vries
tel. 4325, privé 5176

KLEUTERSCHOOL
Klimop
Dr. de Visserstraat 2
hoofdleidster : Mevr. A. Bosma-Veenstra
tel. privé 3721

KLEUTERSCHOOL
Wilhelmina-kleuterschool
Lijsterstraat 3
hoofdleidster : Mevr. A.J.M. Drost-Bos
tel. 4323

In verband met onze overname van

aranka modes mnc*-t>

DAMES- EN KINDERMODE
van Betty en Leo Steegman, geven wij op
vrijdag en zaterdag a.s.

10% korting
op a] onze artikelen.
Voor de kinderen hebben wij dan een klei-
ne verrassing.

Jannie en Andries van Marie

Kerkstraat 19 part., tel. 2949.

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

meubelkeur zitparadijs
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur
voor alle inl. 070 - 553086
Apeldoorn Europaweg 170 ........ Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 ......... Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

Gevraagd KAMER, liefst
met verzorging van de
maaltijden. Tel. 85 55.

HEER vraagt KAMER voor
permanent of zomermaan-
den (veel afwezig). Tel.
020-92 12 17 bgg. 123456.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RJTMAN
Telefoon 4365

Vee»
ABONNEMENT

2138

BELLEN

KREEG EREPENNING VAN VERDIENSTE

'Een uitzonderlijk gebeuren' noemde
de Kommissaris van de Koningin in
Noord-Holland, Drs. R. de Wit, de uit-
reiking van de Erepenning van Verdiens-
te, toegekend door H.M. de Koningin.
En dat deze eervolle onderscheiding
niet vaak wordt verleend blijkt wel uit
het feit dat dit de eerste keer was dat
de kommissaris haar uitreikte.

Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in
het Provinciehuis aan de Dreef op 5
maart, eksakt de dag waarop 75 jaar
geleden O.S.S. werd opgericht, mocht
voorzitter Brink deze met de bijbeho-

mevr. kraan-meeth
rende oorkonde, in aanwezigheid van
burgemeester Machielsen en Mr. L.H.
M. Quant, chef van het kabinet, namens
zijn vereniging in ontvangst nemen.
Verder waren aanwezig de bestuursle-
den de dames van Lu ij k, Romkes en De
Rooy en de heer Jonkman.
De kommissaris bleek bijzonder goed
op de hoogte te zijn van de historie
van de Zandvoortse sportvereniging, die,
zoals hij zei, gedragen werd door het
enthousiasme van de bevolking. Spreker
herinnerde aan enkele sportieve presta-
ties van O.S.S., maar voegde daar on-
middellijk aan toe dat er meer komt
kijken om een vereniging levend te hou-

den. In verband hiermede memoreerde
de heer De Wit het enthousiasme van
de bestuursleden, waarvan de dames
Romkes en Van Lu ijk als resp. eerste
en tweede sekretaresse ruim 25 jaar
hun krachten aan de vereniging hebben
gegeven en de heer Brink bijna 50 jaar,

waarvan 40 als voorzitter. In de oor-
logsjaren, toen de leden door de evaku-
atie verspreid raakten wist, aldus spre-
ker, het bestuur via cirkulaires het
kontakt in stand te houden. Bijzonder
plezierig vond de kommissaris de aan-
wezigheid van de heer Machielsen, als
lid van de Provinciale Staten geen on-
bekende in het Provinciehuis, maar nu
hier in zijn hoedanigheid van burge-
meester. Nadat Zandvoort's eerste bur-
ger de jubilerende O.S.S. zijn geluk-
wensen met de verleende onderschei-
ding had aangeboden, met de toezeg-
ging daar 's avonds tijdens de receptie
nog wat nader op in te gaan, uitte
spreker zijn waardering voor het feit
dat de kommissaris zelf de erepenning
heeft willen uitreiken, waardoor aan
deze onderscheiding ekstra reliëf
werd verleend. Nadat voorzitter Brink
woorden van dank had gesproken werd
het gezelschap in de gelegenheid gesteld
het prachtige Provinciehuis te bezichti-
gen, waarbij de Kommissaris der Ko-
ningin zich nu ook als zeer deskundige
gids liet kennen.

open in ̂ sterdam

en in zandvoort.

nieuws
kort & klein

• Een in de laatste week van februari
van een bewoner in de Westerpark-
straat gestolen wagen werd een week
later in het binnenterrein van het cir-
cuit.nabij het Scheivlak^gevonden. De
auto, waarvan de motorkap vrijwel
onder water was verdwenen, was
zwaar beschadigd. Van de dader geen
spoor.

eanduüorrse

„FGRTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties
QASQEYSERS • OA3HAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEQ SANITAIR - OASHAARDEN

Erkend gas- en waterlnstallatsur
Prinsesseweg 27

Telefoon 02607—5012
H. A'. SPIERIEU8
Zandvoort
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grote belangstelling voor receptie oss
Het was te voorzien dat de receptie
van het jubilerende O.S.S. een treffen
zou worden yan voornamelijk plaatse-
lijke en regionale sportverenigingen.
Maar ook anderen gaven acte de pré-
sence, waaronder tal van gemeentelijke
instanties, leden van de gemeenteraad,
het huidige en het vorige burgemeesters-
echtpaar, damesleden van De Wurff in
oud-zandvoorts kostuum, vvv-direk-
teur Hilbers en echtgenote en bestuurs-
leden van het Cultureel Centrum.

Tal van telegrammen werden ontvan-
gen, onder andere van oud-burgemees-
ter Fenema en de heer en mevrouw
Van den Berg-Dooreboom, een schat

'aan bloemstukken en veel kado's on-
der koevert.

mevr, kraan-meeth

Burgemeester Machielsen opende de rij
van sprekers en herinnerde aan het
plechtige moment 's ochtens in het
Provinciehuis, toen de kommissaris
van de koningin de Erepenning van
Verdienste aan de jubilerende sport-
vereniging uitreikte. Spreker noemde
O.S.S. een vereniging die niet meer uit
onze samenleving is weg te denken en
wees tevens op het belang van de rekrea-
tieve kant van de sportvereniging. Na-
mens het bondsbèstuur van het K.N.G.
V. voerde de heer Singer het woord en
memoreerde dat de heer Brink niet al-
leen bij O.S.S. maar ook in de Kenne-
mer Turnkring geruime tijd, 37 jaar,
een bestuursfunktie had bekleed. Voor-
zitter Baars van de Turnkring Noord
Holland Zuid rayon Kennemerland, te-
vens voorzitter van een honderdjarige
vereniging in Zaandam, overhandigde
een enveloppe met inhoud 'die het fi-
nancieel mogelijk maakt om tot mor-
genochtend door te gaan'.
Voorts werden er waarderende woor-
den gesproken door afgevaardigden van
het rayon Kennemerland, de vroegere
Kennemer Turnkring, en de Gymnas-
tiekvereniging 'Heemstede' die haar
ontstaan te danken heeft aan de evaku-
atie in 1942 van de zandvoorters naar
Heemstede. Woordvoerder Flietstra
haalde in een geestige speech herinne-
ringen op aan die periode en overhan-
d'igde ('blijf bij de tijd') een stopwatch.
Een spreker die een hartelijk applaus
kreeg nog voor hij één woord gezegd
had was de heer Van Pagée, de opvol-
ger van de legendariese heer Dreyer.
De heer Van Pagée, die al heel gauw
terzijde werd gestaan door zijn vrouw,
slaagde er in de leden individueel ook
aan de toestelwedstrijden te laten deel-
nemen en verder de athletiek naast de
reeds ingevoerde handbalsport ter hand
te nemen. Had hij zelf dus een belang-
rijk aandeel in de groei en bloei van
O.S.S., in zijn speech zwaaide hij alle
lof toe aan de heren Castien en Brink.
Van Maarten (Castien} zei de heer Van
Pagée veel geleerd te hebben en diens
afwezigheid op deze avond werd door
hem dan ook erg betreurd. Jan (Brink)
was, aldus de vroegere O.S.S. leider,
de motor die de zaak altijd wist te ani-
meren. Het samen iedere dag, ook
's zondags, in de weer zijn voorO.S.S.

- leverde het echtpaar Van Pagée f. 1.000,-
per jaar op, maar beiden hadden daar
nooit een punt van gemaakt. Veel be-
langrïjker vonden ze dat de sfeer goed
was bij deze echt zandvoortse vereni-
ging, waarin zij zich als 'vreemden'
moesten zien waar te maken. Dat het
hele dorp bij de jubileumviering wordt
betrokken noemde spreker een goede
zaak. De voorzitter van de jubileumkom-
mossie, de heer K.C. van der Mije Pzn.,
die de verschillende sprekers had aan-
gekondigd, toonde zich zeer ingeno-
men met de toespraak van de heer Van
Pagée, die daarmee de aanwezigen een
duidelijker beeld van O.S.S. gegeven
had dan de heer Van der Mije dit zelf
had kunnen doen.

Met een dankwoord van voorzitter
Brink kwam tegen half tien een eind
aan de geanimeerde receptie. Zoals
bekend vormde deze slechts een on-
derdeel van het zeer uitgebreide jubi-
leumprogramma. Er staat ons dus nog
een heleboel te wachten.

links op de foto van Jacob Koning
wethouder K.C. van der Mije Pzn en
rechts voorzitter J.H.B. Brink van de
jubilerende vereniging.

bezwaarschrift ingetrokken
De door de minister van onderwijs eind
vorig jaar aangekondigde ekstra beoor-
deling van kredieten voor nieuwbouw
van scholen is voor de in Zandvoort
woonachtige Jack van Eijk aanleiding
geweest zijn bij Gedeputeerde Staten
ingediende bezwaarschrift tegen de
bouwvan de IMicolaasschool in nw.
noord, in te trekken.

Jack van Eijk, die bij GS had geprotes-
teerd tegen het in oktober j.l. door de
raad genomen principe-besluit voor het
stichten van een vierklassige school,
heeft voldoende vertrouwen in de be-
oordeling door de minister of de be-
slissing wel of niet op juiste gronden
genomen is. In de ekstra afweging
door de bewindsman ziet hij een waar-
borg dat het algemeen belang alsnog
zal worden gediend.
Hoofdbezwaar van Van Eijk was dat
de raad had ingestemd met de bouw
van een vierde leslokaal, terwijl door
de inspekteur van het l.o. en het kolle-
ge aan de hand van cijfermateriaal over
het dalende kindertal in noord was
aangotoond.dat met de bouwvan drie
lokalen kon worden volstaan. Jack van
Eijk.achtte dit besluit, dat de gemeen-
te op een ekstra uitgaaf van f. 100.000,-
kwam te staan, in strijd met de regels
van goed en zorgvuldig bestuur en
ging bij de provincie in beroep. Nu de

minister heeft toegezegd de uiterste
zorgvuldigheid te betrachten bij de
beoordeling van het bouwplan, acht
Van Eijk het niet nodig zijn bezwaar-
schrift te handhaven. Door de ek-
stra kontrole van bovenaf op de
bouw van de school vindt Hij zijn
bezwaarschrift thans overbodig.
Wel is hij voornemens bij de provincie
opheldering te vragen over de interven-
tie van de opvolger van de vroegere in-
spekteur van het onderwijs, die Van
Eijk met toestemming van GS heeft
benaderd om hem van gedachte te
doen veranderen. Van Eijk noemt dit
fiat van gedeputeerden 'hoogst beden-
kelijk'. Dat mag je toch niet verwach-
ten van een openbaar lichaam dat zich
in een geschil onafhankelijk dient op
te stellen. Wat heeft het nog voor zin
in beroep te gaan bij een instelling die
zich, nog voor hoorden wederhoor is
toegepast, achter een van de partijen
schaart ? Althans die indruk maakt
het, aldus Van Eijk.

eanduoorbe hoeranf1

burgerlijke stand

28 februari - 6 maart 1979.

overleden : Eta Helena Sluiter, oud
81 jaar ; Gerrigje Garrelfs, geb. Kool,
oud 86 jaar.

ondertrouwd : Jan Willem de Haak
en Karin Koning ; Johannes Arie Hen-
rie Noltee en Marjolein Hoefnagel ; Mi-
chaël Ferdenand Wasch en Karin Paap.

overleden buiten de gemeente :
Anna Maria Franken, geb. Kint, oud
71 jaar, Jakob Abraham Stusm, oud
70 jaar.
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H.W.
11.40
00.35
01.44
02.20
02.57
03.25
04.00
04.29
04.58
05.26
06.02
06.38
07.18

L.W.
19.44
08.40
09.47
10.22
11.00
11.37
12.03
12.32
13.04
13.40
14.11
14.50
15.39

H.W.

13! 04
14.00
14.33
15.07
18.40
16.09
16.36
17.05
17.44
18.19
19.01
19.49

L.W.
08.01
21.07
22.04
22.37
23.16
23.59
00.16
00.40
01.19
01.49
02.31
03.06
03.58

nieuwbouw noodzakelijk
van jeugd- en wijkcentrum
Niet alleen de behuizing van de jonge-
rensocieteit 'De Nachtuil' is dringend
aan vervanging toe ook het onderdak
van het wijkcentrum 't Stekkie moet
hoognodig worden vernieuwd.

Het houten noodgebouw aan de Fahren-
heitstraat verkeert in dusdanig slechte
staat dat het niet langer valt te handha-
ven. Regelmatig kletteren onderdelen
naar beneden en een paar weken gele-
den viel bij het openen een raam met
sponning en al omlaag. Wij staan voor
het feit dat binnenkort zowel 'De
Nachtuil' als 't Stekkie een nieuw on-
derkomen nodig hebben, zo deelde
wethouder Aukema van financiën en
onderwijs maandagavond tijdens een
bijeenkomst van de kommissie van
financiën, etc. aan de vergadering mee.
Getracht zal worden de jongerensocie-
teit en het wijkcentrum in een en het-
zelfde gebouw onder te brengen. Maar
de aktiviteiten van 'De Nachtuil' en die
van 't Stekkie zullen in strikfvan el-
kaar gescheiden ruimten plaatsvinden,
aldus de portefeuillehouder. Met de
plannen zal daarmee rekening worden
gehouden. Voor de plaats van de nieuw-
bouw wordt gedacht aan de open ruim-
te achter de Van Pagée sport-
hal nabij het winkelcentrum noord. Er
is echter nog geen enkele beslissing ge-
vallen en niets staat nog vast. Alles be-
vindtzich nog in het stadium van on-
derzoek. Ook over de bouwkosten
kon wethouder Aukema nog geen en-
kele mededeling doen. Maar het zullen
wel forse bedragen worden, dacht hij.
Net zomin als een eventuele aankoop
door de gemeente van het verenigings-
gebouw 'De Krocht' in het centrum
van het dorp is de nieuwbouw van 't
Stekkie en 'De Nachtuil' in het ge-
meentelijk investeringsplan opgeno-
men. Toch zullen wij niet aan de inves-
teringen voor behoud en nieuwbouw "
van genoemde projekten, die van
groot belang zijn voor de kulturele en
maatschappelijke ontplooiing in Zand-
voort kunnen ontkomen, aldus Auke-
ma.

De wethouder stelde de vervanging van
de akkommodatie van de jongerenso-
ciëteit maandagavond uitgebreid aan
de orde in verband met het al dan niet
handhaven van de beroepskracht van
'De Nachtuil'. De salariskosten van de
beroepskracht worden gedekt door
een subsidie van CRM (f. 27.000,-) en
een gemeentelijke bijdrage (f. 9.000,-)
Op 1 april a.s. trekt het rijk zijn subsi-
die in en de gemeente voelt er weinig
voor de kosten, met het oog op de te
verwachten hoge investeringen t.b.v.
de jongerensociëteit, alleen te dragen.
Dat betekent dat 'De Nachtuil' de be-
roepskracht, die volgens bestuur en
leden van de sociëteit niet kan wor-
den gemist, volgende maand moet
ontslaan. Dat vond de kommissie van
financiën en onderwijs wat al te ab-

rupt en adviseerde de wegvallende
rijkssubsidie te kompenseren tot het
moment waarop de aanvullende gege-
vens over het jeugd- en jongerenwerk
in Zandvoort bekend zijn. Op basis
daarvan kan de raad tot een verant-
woorde besluitvorming komen over
het lot van de beroepskracht, aldus
de kommissieleden.
Eind deze maand zal de gemeenteraad
een besluit nemen over de voortzetting
van de subsidie tot juli a.s., wanneer
de volksvertegenwoordiging zich zal
buigen over de nota's van het jeugd-
en jongerenwerk en het kommentaar
en de konklusies van b en w.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 1 2 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l , Zandvoort

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden
leden en leiders van de
demokratische vakbewe-
ging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds
Clat - Nederland

Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47
Utrecht
Tel. 030-319675



fietspad over vier maanden gereed
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Dezer dagen j's door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (P.W.N.) een
begin gemaakt met de aanleg van een verhard, rekreatief rijwielpad, tussen de Bentvelds-
weg en de Sophiaweg. De lengte van dat fietspad is bijna 3400'meter. Het vormt een eerste
begin van een regionaal net van rekreatiebanen (wandel-, fiets- en ruiterpaden) volgens het
Streekplan Zuid-Kennemerland.
Het rijwielpad loopt over een gedeelte van het Visscherspad, de eeuwenoude verbindings-
route tussen Zandvoort en Kraantje Lek bij Overveen. Dat terrein is voor een deel eigen-

' dom van de Provincie en wordt door het P.W.N, beheerd. Voor de aansluiting van dit tracé
met Kraantje Lek (met een ononderbroken lijn op de kaart aangegeven) is de medewerking '
van het Staatsbosbeheer noodzakelijk. Met de aanleg is 4 maanden gemoeid en men ver-
wacht dat het pad voor de bouwvakvakantie in gebruik kan worden genomen.
De totale kosten zijn geraamd op f. 620.000,--. Van dat bedrag neemt het Ministerie van
CRM 75°/o voor haar rekening. Het werk wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf B.
ban Vuuren en Zn. uit Beverwijk.

nieuws
kort & klein

• Twee toneelverenigingen sluiten de-
ze maand het winterseizoen '78 - '79
af met voorstellingen in het verenigings-
gebouw 'De Krocht' aan de Grote
Krocht. Op 16 en 17 maart brengt Wim
Hildering de komedie 'In de holte van
je arm' van Dimitri Frenkel Frank ten
tonele en op 30 en 31 maart voert 'Op
Hoop van Zegen' in hetzelfde gebouw
'Claudia' van Rose Franken op. De
regie van de tonelisten van Wim Hilde-
ring is in handen van Alie Bol en van
de spelers van 'Op Hoop" van Zegen' in
die van Rob van Toornburg.

• Een inwoner van de gemeente is
voor honderden guldens opgelicht door
een Duits sprekende man die hem per-
ziese tapijten verkocht voor f. 800,-.
De tapijten zouden afkomstig zijn van
de Firato in Amsterdam. Later bleek
dat de kleden niet meer dan f. 150,-
waard zijn. De recherche heeft de zaak
in onderzoek.

• Een winkelier aan het Dorpsplein
deed bij de politie aangifte van de ont-
vreemding van een aantal betaal-
cheques. Hij had de betaalmiddelen
ontvangen bij de verkoop van diverse
artikelen uit zijn zaak. Na aflevering
van de goederen ontdekte hij dat de
cheques gestolen waren.

• Een onderzoek van de inspektie van
de dierenbescherming bij een varkens-
houderij op het binnenterrein van het
circuit had tot gevolg dat enkele hok-
ken werden afgekeurd. De hokken,
waarin een twintigtal varkens verbleven,
waren volgens de inspektie te vochtig.
De varkens zijn inmiddels overgebracht
naar een ander en beter onderkomen.

kerkdiensten

hier
staat
uw
brief

vvd-raadsleden voelen zich betutteld

D U I N

Wie op de hoogte wil blijven over hoe
onze duinen langzaam maar zeker te
gronde gaan aan een te grote recreatie-
druk, de overmatige aanleg van het
nieuwe modeprodukt fietspaden, angst
voor de zee en bovenal de in snel tem-
po toenemende exploitatie door drink-
waterbedrijven wordt het blad Duin
zeer aanbevolen. Duin is een uitgave
van de Stichting Duinbehoud en Wa-
terwinning. Het is een uitstekend en
zeer lezenswaardig tijdschrift. Een abon-
nement op het tijdschrift dat viermaal
per jaar verschijnt kost f. 5,- waarmee
u bovendien het streven naar behoud
van onze duinen steunt.
Uit : Argus Stichting Kritisch Faunabe-
heer, Argus verschijnt viermaal per jaar
voorfl. 15,--, giro 3522188, t.n.v.
Stichting Kritisch Faunebeheer - Den
Haag.
Redactie Contactblad v.d. Stichting
Duinbehoud en Waterwinning, Postbus
59, Leiden, giro 4016298 t.n.v. Kwar-
taalblad Duin.

J.L.G. Niessen.

'Of ik overbelast ben of niet maak ik
zelf wel uit', riep het liberale raadslid
Gielen woensdagavond in de kommis-
sie van algemene zaken en ruimtelijke
ordening bij de behandeling van de
nota van b en w inzake de vertegen-
woordiging van gemeenteraadsleden in
verenigingen en instellingen die door de
gemeente worden gesubsidieerd.

In de nota komt het kollege tot de
konklusie dat overbelasting van de
raadsleden moet worden voorkomen,
door de rechtstreekse bemoeienis van
de gemeente in gesubsidieerde organi-
saties, etc. sterk te verminderen.
Dus geen aanwijzing en benoeming
meer van raadsleden in stichting-en
verenigingsbesturen die financiële
steun van de overheid genieten. In ge-
vallen waarin vertegenwoordiging van
de gemeente noodzakelijk is kan deze,
volgens b fin w, het best door leden
van het kollege worden verricht. Die
zijn daarvoor naar het oordeel van
het gemeentebestuur beter toegerust
dan de raadsleden doordat zij direkt
kunnen terugvallen op de wekelijkse
bijeenkomsten van het kollege en op
hulp van de ambtenaren.
Ook dit laatste schoot de heer Gielen
in het verkeerde keelgat. Hieruit kon-
kludeerde hij dat alleen burgemeester
en wethouders van het ambtelijk appa-
raat gebruik kunnen maken.
Nou, dat is dan een foutieve gevolg-
trekking, antwoordde kommissievoor-
zitter Machielsen. Het argument van
b en w is dat zij, omdat zij regelmatig
op het raadhuis aanwezig zijn, eerder
en sneller van de assistentie-van de
ambtenaren gebruik kunnen maken.
'Dat lees ik er niet uit', wierp Gielen
tegen.
'De strekking is duidelijk', zei Machiel-
sen.
Evenals de heer Gielen voelde zijn par-
tij- en f raktiegenoot Joustra zich door
de nota 'betutteld'. Het uitgangspunt
van het stuk is verkeerd, betoogde hij.
Men moet niet uitgaan van mogelijke
overbelasting van raadsleden, maar van
de vraag of hun aanwezigheid in ver-

heer Joustra de zaal uit op weg naar
de bloedbank.
Iemand die bergen kan verzetten.
Niette beroerd om in een dozijn be-
sturen zitting te nemen en daarnaast
nog als donor op te treden.
Zo één tref je nog zelden.

steun
ons werk

INTERIUÏIONU,
^ giro •

454000

Gielen: 'ik kan wel op mezelf passen'.

enigingsbesturen noodzakelijk is of
niet.
De heer Machielsen was van mening
dat het gemeentebestuur zich wel de-
gelijk zorgen dient te maken over een
opeenstapeling van funkties en taken
van de raadsleden. Al was het alleen
maar vanuit menselijk oogpunt. De
kommissieleden van de andere partijen
waren het met zijn zienswijze eens en
stelden zich achter de nota van aanbe-
veling van b en w inzake de beperking
van de bestuurlijke verplichtingen van
raadsleden.
De heer Joustra voelde zich nog lang
niet overbelast en leverde daarvan
prompt het bewijs. Hij vroeg de voor-
zitter verlof de vergadering te mogen
verlaten teneinde zich door het rode
kruis bloed te laten aftappen voor de
lijdende mensheid.
Voorzitter Machielsen verleende hem
dispensatie en even later beende de

CIRCUIT

INDS/OORT

AKTIV ITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. Perspresentatie, autorensport-
seizoen '79.
Politie Bilthoven, rijvaardig-
heidslessen.

Di. MAC Zandvoort, training.
Wo. Politie IMoordwijkerhout, rij-

vaardigheidslessen.
OVAL Racing, ledendag.

Do. Autovisie, cursus hogere rij-
vaardigheid.

Vr. Autovisie, als op donderdag.
Zo. Mini Seven Club, ledendag.

Inlichtingen
Tel. 8284

HERVORMDE KERK
zondag 11 maart a.s.
10.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeen-

schap. dienst geref./herv.
Jeugdhuis .
10.30 uur : Mevr. A. Joustra-Brokmeier

GEREFORMEERDE KERK
11 maart a.s. zondag :
10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeen-

schap. dienst geref./herv.
in de gereformeerde kerk.

19.00 uur: Ds. P. van Hall

PROTESTANTENBOND
zondag 11 maart a.s.:
10.30 uur: Mevr. Ds. W.H. Buijs n.h.

Zandvoort.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 maart a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 11 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 10 en zondag 11 maart a.s.:
Zuster E. PoldervaartTSpaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526
6495.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. -
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van -
maandag t/rri vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4-
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen. ;

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoürtselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



geen

koerant 01 o
ontvangen? A • J

meubelkeur zrtparadijs
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,-
dagelijks geopend van 9.30 - 1 7.30 uur
voor alle inl. 070 - 55308~6
Apeldoorn Europaweg 170 ........ Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83.. Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 ......... Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!
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VERSTEEGE
•& ttaettottlerfaeBrfit

ftalttttraat 18 • Zmbbooct
TKtltlaon 02507-4499

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gtsthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

IK zoek iemand die wer-
kende huisvrouw'kan ver-
vangen en eens met de kin-
deren naar het strand wil
gaan, enz. Werktijden in
overleg. Mevr. Keur, tel.
6089.

WIE wil er l avond in de
week op onze kinderen (5
mnd. en 2 jr.) passen.
Stella en Bram Doorgeest,
Brederodestraat 136, tel.
2186.

DUITSE FAM. vr. Won. of
FLAT omg. STRAND mnd.
juli met 3 slaapk. Tel. 2525
na 14.00 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdru kwerk'.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

INLIJSTEN .bij
"DE BOET'

winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 104 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Verhuur • Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

VOOR uw kreatieve hobby's

Darwi klein, volksschilder-
kunst enz

"DE BOET"
winkelcentrum nw. noord.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18 - 23 jaar, ongehuwd) be-
staat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden aange-
steld als

assistente
(salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f. 1.094,40 tot
f. 1.751,10 bruto per maand).

-Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen,
die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost
worden ondergebracht.

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augus-
tus.

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende
vrije dagen (2 per week) volgens een dienstrooster.
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur.

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester.van Zandvoort -
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van de Gemeeate-
politie, Hogeweg37, 2042 GD Zandvoort.

voor IN-en VERKOOP'ge-
bruikte artikelen -zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

RHODOS
Alweer een extra vlucht naar Rhodos

17 maart 9 dagen f. 595,00 ,
17 maart 16 dagen f. 745,00

U woont in het geweldige 4 sterren hotel Electra Palace op
basis van half pension.

Er is nog beperkt plaats voor 8 dagen

op 25 maart f. 575,00 of
op l april f. 620,00

INFORMEERT U NADER BIJ :

gemeente
zandvoori

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 5 maart 1979 ge-
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage liggen de vol-
gende bouwplannen:
1. oprichten van een verkoopruimte aan de

Dr. C.A. Gerkestraat nabij de Corn.Slegers-
straat.

2. oprichten van een transformatorstation
aan het Mussenpad.

3. oprichten van een sporthal op het voetbal-
terrein gelegen aan de Vondellaan.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplan-
nen indienen.

Zandvoort, 2 maart 1979
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20. Zandvourt

tele'uor 025L'/ 2560

Installatie bureau
GHOENEIÏEIN B.V.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 27
februari 1979 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor:
1. een perceel grond aan de Dr. C.A. Gerke-

straat nabij de Corn. Slegersstraat;
2. een perceel grond gelegen nabij de voetbal-

velden aan de Vondellaan
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 2 maart 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

RE IN IGINSMACH l NE

.BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764



EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de beneden-duplexwoning
VAN LENNEPWEG 71 zxv.
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer.
Huurprijs f. 108,80 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woningen aan:
a. alleenstaande
b. 2 persoonshuishoudens.

2. de eengezinswoning
TOLLENSSTRAAT 15
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, zolder.
Huurprijs f. 179,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind.
b. onvolledige gezinnen met tenminste

3 kinderen.

De toewijzing van deze woning geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
ging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de Ge-
meente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 13 maart 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van Lidmaatschapnum-
mer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 15 maart
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.Q.fl. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
üdNBM)
bdMCffl

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Door de koersdaling van d<e dollar
zijn de Braziliaans lederen zitmeubelen

enorm in prijs verlaagd!

Luxueus
Braziliaans bankstel

voor slechts2495;
Echt leren bankstel uit Brazilië

voor de prijs van kunstieren imitatie,
Nederlands meest indrukwekkende kollektie

luxe Braziliaans lederen zitmeubelen
tegen importeursprijzen.

Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,-

Vrije dag? Meubelkeurdag!
Zandvoort, Stationsplein 13-15 Dagelijks geopend van9 30-17 30 u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 02507-8494

Apeldoorn, Europaweg 170 Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 055-233666

Schevemngen,GeversDeynootweg83(lOOm vanafKurhaus) Dagelijksgeopendvan9 30-17 30u Donderdagavond
meubelkoopavond Tel 070-553086

* Zondag open: alleen Scheveningen van 11 tot 17 uur.

meubelkeur zrtparadijs
Specialisten in leer

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/7 VERSTEEGE
Wjimtm O ZANDVOORT O25O7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort,koninginneweg!,telefoon (02507) 2135 - uitgave zandvoortse koerant bv
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losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief: f 0,29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro. 2911087 / bank ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13 60.221 / giro van de bank 3 55 55lnv de zandvoortse koerant

b & w willen politieburo ^voort

terrein sterre der zee «e**.™™
B en w van Zandvoort hebben hun
keus voor de plaats van een nieuw
politieburo thans definitief bepaald.
Zij achten het terrein van het voor-
malige zusterhuis en bejaardenpen-
sion 'Sterre der Zee' op de hoek van
de Brederodestraat en de .Hogeweg
het meest geschikt voor de bouw.

Ruim vier maanden geleden wees korps-
chef Van Maris de bouw van een onder-
komen voor de politie op het terrein
van 'Sterre der Zee' vierkant van de
hand. Zijn bezwaren richtten zich
vooral tegen de ligging van het nieu-
we buro aan een kruispunt van aan-
en afvoerwegen, waardoor het in en
uitrijden van de politiewagens vooral
tijdens de zomermaanden sterk wordt
bemoeilijkt, de beperkte garage- en
parkeerruimte voor de voertuigen en
de situering van de parkeerplaatsen
voor de bezoekers van het buro. Door
het in- en uitrijden van de patrouille-
wagens en de aankomst en het vertrek
van auto's van de bezoekers zal een
levensgevaarlijke situatie op het kruis-
punt en de daarop aansluitende wegen
ontstaan, voorspelde de heer Van Ma-
ris. Niet alleen voor de volwassen wég-
gebruikers, maar ook voor de school-
jeugd,die vier maal per dag de wég-
kruising moet passeren.
De voorkeur van de korpschef ging
uit naar het terrein van de gesloopte
Julianaschool aan de zuidzijde van de
Brederodestraat. Die plaats biedt niet
alleen voldoende ruimte voor het on-
derbrengen van de auto's, maar heeft
tevens het voordeel van een uitvals-
weg aan de kant van de achter de
Brederodestraat gelegen Lijsterstraat.
Het kollege van b en w onderkende de
bezwaren van de heer Van Maris, maar
was van mening dat deze door de uit-
voering van verkeerstechniese voorzie-
ningen konden worden ondervangen.
Bij de keuze van het gemeentebestuur

zaken in zandvoort

Ruim een jaar geleden verplaatste Bet-
ty Steegman haar Aranka Modes van
de galerij in de Kerkstraat naar de
overkant, waar ze op no. 19 parterre
tevens de Miniclub, leuke kleren voor
de jeugd tussen 2 en 16 jaar, vestigde.
Nu verhuist zij opnieuw, zij het zon-
der zaak. Het gezin Steegman trekt
naar het zuiden en Jannie en Andries
van Marie nemen het bedrijf over.
Het echtpaar Van Marie, geboren Kam-
penaars, heeft drie zoons in de leeftijd
van 13, 14 en 15 jaar, een leeftijd
waarop hun moeder eindelijk weer
eens wat tijd voor haar liefhebberij
kan vrijmaken. Wat die liefhebberij is
vertelt Jannie op de uitnodiging voor
de afgelopen donderdag gehouden
receptie : 'Weer aktïef zijn in deze
branches was al jarenlang mijn wens'
en Andries geeft daaronder als kom-
mentaar;' 'k Mocht haar niet langer
meer afremmen'.
Veel bloemstukken vertolkten don-
derdagavond de goede wensen van
relaties en vrienden, waaronder tal-
rijke uit de sportwereld, waarin An-
dries als sekretaris van Zandvoort'75
en van de Badminton Club geen on-
bekende is. En over een andere be-
kende gesproken : Tanja Gebhard blijft
als medewerkster aan Aranka Modes
verbonden.

voor 'Sterre der Zee' heeft de woning-
bouw een belangrijke rol gespeeld; Zo-
wel op het terrein van de vroegere Ju-
lianaschool als op de plaats van het
huidige politieburo aan de Hogeweg
kunnen een aantal woningwetwonin-
gen worden neergezet. De grond is
eigendom van de gemeente. 'Sterre
der Zee' is in handen van projektont-
wikkelaar en faouwgigant'Wilma'die,
tenzij de gemeente de grond overneemt
voor de bouwvan een politieburo, op
het terrein premiekoopwoningen en
huizen in de vrije sektor wil bouwen.

Het voorstel van b en w zal op de bij-
eenkomstvan de kommissie van alge-
mene zaken en ruimtelijke ordening
van 3 april a.s. worden besproken en
vervolgens in de raadsvergadering van
24 april a.s. behandeld.
Pvda, cda en d'66 zijn voorstanders
van 'Sterre der Zee' als plaats voor
een nieuw politieburo. Ook voor hen
weegt woningbouw in de sociale sek-
tor het zwaarst. De vvd, die de bezwa-
ren van de politie deelt, aarzelt nog.
Inspraak nu houdt eveneens een slag
om de arm.

foto Jacob Koning

nieuws
kort & k leirt

oss in beeld
In de regentenkamer van het Cultureel
Centrum komen op het ogenblik 75
jaren O.S.S. tot leven. Als onderdeel
van het uitgebreide jubileumprogram-
ma wordt er namelijk een tentoonstel-
ling gehouden en we vragen ons af of
er in Zandvoort wel één vereniging is
die haar historie zo konsciëntieus voor
het nageslacht vastlegt. Door middel
van foto's, krantenknipsels, program-
ma's en receptieboeken is de geschie-
denis van jaar tot jaar te volgen. We
weten nu bijvoorbeeld dat de konink-
lijke goedkeuring op 21 november 1932
werd verkregen en dat het vaandel

mevr, kraan-meeth

(als eerste voldeed O.S.S. aan het ver-
zoek van het Cultureel Centrum om
het daar ten toon te stellen) in 1904
werd vervaardigd door de Vaandelfa-
briek Van Diemen uit Dordrecht. Ver-
der dat de receptie ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan werd bezocht door
79 belangstellenden, die van het 35-ja-
rig bestaan door 114 en dat het re-
ceptieboek van het volgende lustrum
106 handtekeningen bevat. En dat is
nu het bijzondere, want het was toen
1944 en de oorlog had onze zandvoort-

se gemeenschap uit elkaar gerukt en
over het hele land verspreid. Dat er
desondanks en ook ondanks de moei-
lijke vervoersomstandigheden toch er-
gens (het zal niet in Zandvoort zijn ge-
weest) zoveel O.S.S. aanhangers bij el-
kaar zijn gekomen om het 40-jarig
bestaan te vieren zegt toch wel iets
over de band die tussen hen bestond.
Wat is er nog meer te zien op de ten-
toonstelling ? Onafzienbare rijen
medailles, vaantjes, diploma's, een
paar ouderwetse gympakjes en foto's.
Heel veel foto's van mensen waar we
eigenlijk nooit meer aan denken, maar
die we ons nu ineens weer heel duide-
lijk voor de geest kunnen halen : de
heer Van Noort, mevrouw Weenink,
burgemeester Van Alphen en de heer
Van Raalte, om er maar enkele te
noemen. En dan natuurlijk foto's van
uitvoeringen in Monopole. een zaal
die nog steeds gemist wordt. En daar-
om raden we iedereen aan, ook hen
die nauwelijks weten wat een even-
wichtsbalk, een wandrek, een bok, laat
staan een 'brug met ongelijke leggers'
is, om een kijkje op de ekspositie te
gaan nemen. De regentenkamer staat
namelijk niet alleen bol van het O.S.S.
verleden maar ook van nostalgie !

• In een woning aan de Keesomstraat
werd door de PTT in samenwerking
met de gemeentepolitie een 37 KWH-
middengolfzender en een 1.27 MC
zender opgespoord, waarmee door de
eigenaar werd uitgezonden. De appa-
ratuur werd in beslag genomen.

• Bij een botsing tussen een bromfiets
en een auto op de hoek van de Halte-
straat en de Zeestraat kwam de brom-
fietser, een 17-jarige inwoner, ten val.
Met een knieverwonding werd de jon-
geman overgebracht naar een zieken-
huis in Haarlem.

• -Zondag 18 maart a.s. zal het start-
schot klinken voor de jaarlijkse strand-
loop over 4 km. (junioren t.e.m. 12
jaar en veteranen) 8 km. (senioren) en
21 km (eveneens senioren) welke even-
ais voorgaande jaren wordt georgani-
seerd door oud-wielrenner Klaas Ko-
per, in samenwerking met de wieler-
klup 'Olympia' uit Amsterdam. Voor
junioren t.e.m. 12 jaar bedraagt het
inschrijfgeld f. 2,50, voor senioren die
4 tot 8 km lopen f. 3,50 en voor se-
nioren die deelnemen aan de halve
marathon f. 5,-. De start voor de 4
km. strandloop vindt om 14.00 uur
plaats aan de kop van de Kerkstraat en
die voor de afstanden 8 en 21 km aan
de kop van het Wagemakerspad. Op
beide plaatsen kunnen de deelnemers
zich vanaf 11.00 uur laten inschrijven.
Voor deelname aan de halve marathon
is een mediese verklaring van gezond-
heid vereist.

prinsesseweg
Het jarenlange streven van de georgani-
seerde middenstand voor de totstandko-
ming van een weekmarkt in het centrum
zal binnenkort met sukses worden be-
kroond. Het gemeentebestuur en de Cen-
trale Vereniging voor de Ambulante
Handel zijn het eens geworden over
het houden van een weekmarkt op de
woensdagen tussen 10.00 - 16.00 uur
op de Prinsesseweg. Gedurende de so-
mermaanden is er plaats voor plm. 75
kramen en tijdens de winter voor on-
geveer 40 stands. Voor het houden
van de weekmarkt is de goedkeuring
van de gemeenteraad vereist. Verwacht
wordt dat de raadsleden zonder uit-
zondering hun fiat aan het projekt
zullen geven.

• De Haarlemse Kamer van Koophan-
del zal op 21 maart a.s. in de vergadec-
zaal van hotel Bouwes aan de kop van
de Kerkstraat een nadere toelichting
geven op de vorig jaar gehouden en-
quete onder de zandvoortse nering-
doenden over de ekonomiese beteke-
nis van het toerisme en de toeristiese
attrakties voor het bedrijfsleven. De
bijeenkomst, die is georganiseerd door
de federatie Handelsvereniging-Hanze
Zandvoort, begint om 20.30 uur.

• Donderdag a.s. zal het Strandschap
Zandvoort een beslissing nemen over
een viertal door het dagelijks bestuur
voorgestelde maatregelen ter beveili-
ging van de strandbezoekers en ba'ders
en zwemmers in zee. Het bestaande
verbod om gedurende de periode tus-
sen 15 mei en 15 september met mo-
torvoertuigen en bromfietsen over het
strand te rijden wil men voor het ge-
hele jaar laten gelden, het f ietsverbod
voor het strandgedeelte tussen Bloe-
mendaal en paal 68 wil men tot voor-
bij paal 68 uitbreiden en het verbod
om met honden aan het strand te ver-
schijnen wil men invoeren voor het
gehele strand met uitzondering van het
gedeelte tussen paal 67.250 en 68.5.
Tenslotte wil het dagelijks bestuur de
afvaart en aankomst van pleziervaar-
tuigen langs het strand drasties beper-
ken door middel van aanwijzing van
bepaalde ligplaatsen voor boten. In te-
genstelling tot de aan de zeilvereniging
Zandvoort verpachte parkeerhaven aan
het zuiderstrand zullen deze ligplaat-
sen voor bezitters van vaartuigen,
vrij en kosteloos toegankelijk zijn.
De bijeenkomst van het strandschap
vindt plaats in het gemeentehuis en
begint 's morgens om 11.00 uur. De
vergadering is openbaar.

helpt helpen.

Boe eens
iets terug.



DE KOERANT BEZORGEN
2X IN DE WEEK

een leuke bijverdienste voor jongens en
meisjes. Je kan je vanaf heden opgeven
bij het kantoor van de Zandvoortse Koe-
rant aan Koninginneweg l (gebouw voor-
malige Mariaschool).
Geopend op de werkdagen tussen 10-12
uur en 14 - 17 uur, behalve woensdagmid-
dag.

RAADSLEDEN INFORMEREN
NAAR MINISTERIËLE CIRKULAIRE

In een brief aan b en w vragen de vvd-
raadsleden Gielen en Jongsma zich af
waarom de raadsleden tot op heden
nog niet op de hoogte zijn gebracht
van de door het ministerie van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
op 19 januari j.l. aan het kollege toe-
gezonden cirkulaire over de verkoop
van woningwetwoningen aan huurders.
Uit de cirkulaire blijkt .aldus de brief-
schrijvers, dat de gemeenten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk op 19 juni a.s.,
een beleidsnota 'Verkoop woningwet-
woningen' moeten vaststellen. Dat be-
tekent dat de raad van Zandvoort ui-
terlijk in de raadsvergadering van mei
a.s. hierover een beslissing dient te ne-
men, aldus de heren Gielen en Jongs-
ma. Zij willen weten wanneer b en w
de raad hierover de nodige informatie,
denkt te verschaffen. Informatie,
die nodig is om een verantwoorde be-
slissing te kunnen nemen. De afgevaar-
digden delen mee slechts bij 'toeval
kennis te hebben genomen' van de
ministeriële cirkulaire.

Voor een goed begrip: het op- en vaststellen
van een beleidsnota inzake de verkoop van
woningwetwoningen wil niet zeggen dat de
gemeenteraad besluit tot verkoop van wo-
ningwetwoningen over te gaan. De raad kan
tot de konklusie komen dat die verkoop on-
gewenst is en besluiten geen woningwetwo-
ningen van de hand te doen. De zandvoortse
gemeenteraad heeft meerdere keren te ken-
nen gegeven er niets voor te voelen woning-
wetwoningen te verkopen.

familieberichten

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-,
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Is er nu geen typisch vrou-
welijke baan voor huisvrou-
wen die tijd over hebben
die wat bij willen verdienen
en die het leuk vinden om
met mensen om te gaan ?
Nou en of, schoonheidsad-
viseuse bij Oriflarne !
Wij geven een gratis oplei-
ding en een goede begelei-
ding bij uw werk. U be-
paald zelf de verdienste en
investering.
Bent u plm. 10 uur p.w.
beschikbaar en in bezit van
auto en telefoon, bel dan
vrijblijvend 023-256972.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

Met droefheid geven wij U kennis dat heden van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder, grootmoeder en zuster

KLASINA CATHARINA SLOOVES
echtegenote van Cornelis Davids

op de leeftijd van 72 jaar.

Zandvoort

Assendelft

Haarlem :

C. Davids
C. Deelman-Davids
J. Deelman
N. Davids
G. Davids-Meulebeek
G. Menke-Slooves
K.C. Menke
en kleinkinderen.

Zandvoort, 9 maart 1979.
Emmaweg 20.

De crematie zal plaats vinden op woensdag 14
maart a.s. om 14.00 uur, in het Crematorium te
Velsen, halte Driehuis-Westerveld.

Moeder is opgebaard in de aula van Onderling
Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort. Bezoek-
uur : dinsdag van 19.30 - 20.00 uur.

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema-
tie in de koffiekamer van het Crematorium.

Vertrek Juliana van Stolbergweg 10, Zandvoort,
om 13.15 uur.

Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 -17.30 uur
voor alle inl. 070 - 553086
Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83..Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

nieuws
"kort & klein
• Vrouwen Hie vorig jaar oktober
geen gehoor nebben gegeven aan de
uitnodiging tot deelname aan het
baarmoederhalskankeronderzoek
kunnen zich alsnog laten onderzoeken
en wel op donsdagmorgen 20 maart a.
s. in het gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen. Het onderzoek zal
worden verricht door het Centraal Bu-
ro voor Keuringen op medies - hygie-
nies gebied te Den Haag.
In 1 978 heeft 38% van de uitgenodig-
de vrouwen gehoor gegeven aan de op-
roep, 30% deelde mee in het afgelo-
pen anderhalf jaar te zijn onderzocht
en 32°/o liet verstek gaan. Laatstge-
noemd percentage vrouwen zijn nu op-
nieuw uitgenodigd aan het onderzoek
deel te nemen.
Het ligt in de bedoeling de vrouwen,
geboren in de jaren '26, '29, '32, '35,
'38, '41 en '44 het a.s. najaar op te
roepen, waarna in 1980 een volgende
• eeks jaargangen zal volgen.

RENAULT 5 BESTEL (TL uitv. zonder a. bank)
Nu tijdel ijk f. 9.950,--

Rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel.: 02507-2323/2424

RENAULT

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zqn voor elkaar.

W. i r uifi'fmulH "u r u ui u i/uuruuii btiiil d», u ttuut u u uu rui;, d f>u di V 1/1 r/.im/*i irfu t,lini! Gi Wmidif posjliu* J81 2600 ,\J Dvlfl

Met droefheid geven wij U kennis dat heden van
ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorg-
zame vader en grootvader

JOHAN RUDOLF ANTON HENDRIK
GROSZE NIPPER

echtgenoot van Justina den Hartigh

op de leeftijd van 70 jaar.

Zandvoort:

Haarlem :

Zandvoort

Zandvoort:

Tenerife :

J.B. Grosze Nipper -
den Hartigh

Ruud en Gees Grosze
Nipper

Judith en Rolf
Leo en Karin Grosze

Nipper
Kim,
Herman en Mieke

Grosze Nipper
Mark
Rob en Yvonne Grosze

Nipper
Jacqueline

Zandvoort, 10 maart 1979.
Q. van Uffordlaan 74

De crematie zal plaats vinden op woensdag 14
maart a.s. om 10 uur in het Crematorium te
Velsen, halte Driehuis Westerveld.

Vader is opgebaard in de aula van Onderling
Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoek
op dinsdag van 20.00 - 20.30 uur.

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema-
tie in de koffiekamer van het Crematorium.

Vertrek van huis om 9.15 uur.

de openbare bibliotheek heeft per 1 april
plaats voor een

PARTTIME MEDEWERKER M/V

voor het uitleenwerk.
de werktijden zijn :
maandag 15-17 uur
dinsdag 10- 12 uur en 15- 17 uur
woensdag 15-17 uur en 19 - 21 uur
vrijdag 15- 17 uur
en eens in de twee weken op
zaterdag van 10-14 uur.

totaal 14 uur per week.
diploma mulo / mavo strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties vóór 20 maart richten aan :
openbare bibliotheek, t.a.v. sollicitatiekom-
missie, postbus 190, 2040 ad zandvoort.
inlichtingen : gert toonen, bibliothekaris
(tel. 41 31)

openbare
bibliotheek

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 19 maart 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een plan
tot uitbreiding van het volkstuinencomplex
gelegen aan de Keesomstraat.
Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burgemees-
en wethouders bezwaren tegen dit plan in-
dienen.

Zandvoort, 7 maart 1979.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
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sein op groen voor bouw
•i ^^^^

woning eerste burger
Burgemeester Machielsen kan zijn wo-
ning aan de Quarles van Uffordlaan
gaan bouwen. Eind vorige week heb-
ben Gedeputeerde Staten van Nrd.
Holland met gebruikmaking van de art.
19 procedure van de wet op de ruim-
telijke ordening toestemming gegeven
met de uitvoering te beginnen.

Artikel 19 geeft de provincie de be-
voegdheid een bouwvergunning te ver-
lenen in die gevallen waarin gedeputeer-
den nog geen definitieve beslissing over
een reeds door de gemeenteraad goed-
gekeurd bestemmingsplan hebben ge-
nomen. In dit geval het bestemmings-
plan deel III A t.b.v. de bouw van een
woning voor de eerste burger van Zand-
voort aan de zuidzijde van de lommer-
rijke entree van het Kostverlorenpark.
Tegen het bestemmingsplan maakten
diverse landelijke natuurbescherming-
en miljeuorganisaties.alsmede het kon-
taktorgaan van de huurders van de va-
kantiehuisjes in het park, bezwaar.
Eerst bij de gemeenteraad en toen die
de protesten afwees en het plan goed-
keurde, bij de provincie. Tijdens een
vorig jaar gehouden hoorzitting toon-
den gedeputeerden begrip voor de
argumenten van de natuurbeschermers
en deelden hun mening dat het fraai
begroeide laantje tussen het park en
de Quarles van Ufforslaan intakt dien-
de te blijven.
Terwijl de provincie zich beraadde over
een beslissing in zake het bestemmings-
plan, diende het gemeentebestuur van
Zandvoort bij de staten een aanvraag in
om in afwachting van een besluit over
het plan alvast met de bouw te mogen
beginnen. Naar aanleiding van dit ver-
zoek werden de tegenstanders van het
bestemmingsplan vorige maand op-
nieuw in de gelegenheid gesteld hun
bezwaren naar voren te brengen.
Die waren onveranderd gebleven.
Door de bouwvan de woning werd de
doorstroming van een goedkope huur-
woning naar een koopwoning, waarop
het bestemmingsplan was gebaseerd,
niet bevorderd. De burgemeester, zo
betoogden de natuurbeschermers, laat
in Zandvoort geen huurwoning achter.
Integendeel.
Aan het slot van de hoorzitting deelde
de voorzitter mee, dat gedeputeerden
zo spoedig mogelijk een uitspraak over
de aanvraag van het zandvoortse ge-
meentebestuür zouden doen. Dat is thans
gebeurd door het afgeven van een ver-
klaring van geen bezwaar door Ge-
deputeerde Staten. Niets staat de
bouwvan de woning nu meer in de
weg en de vaststelling van het bestem-
mingsplan deel III A is thans nog slechts
een formaliteit.
Je kan er, zo schreef de koerant eerder,
wanneer GS eenmaal met gebruikma-

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden]
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland

Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

De natuurbeschermers rekenen er op dat de eerder door wethouder
Van der Mije Pzn. namens de gemeente gedane toezegging 'dat de
natuur bij de bouw van de burgemeesterswoning zoveel mogelijk zal
worden gespaard', gestand wordt gedaan. Het nakomen van de be-
lofte zal vooral afhangen van het toezicht op de bouw, aldus de mil-
jeuvrienden.

king van art. 19 een verklaring van geen
bezwaar hebben afgegeven, een vies sma-
kend drankje op innemen, dat het be-
stemmingsplan later door de provin-
cie wordt goedgekeurd. Eerst toe-
stemming verlenen om te bouwen en
dan met de boodschap komen dat
het niet doorgaat, ligt de gemiddelde
vaderlandse bestuurder niet. Voor zo'n
perverse daad schrikt hij terug.

bezuiniging
uitbreiding
raadhuis
De kritiek vanuit de gemeenteraad op de uitbreiding van het raadhuis, waarvan
de kosten volgens de frakties van pvda, d'66 en inspraak nu te hoog waren
(f. 7.000.000,-), is voor het kollege van b en w aanleiding geweest het door
het gelegenheidsduo Ingwersen / Wagenaar ontworpen bouwplan aanzienlijk
'af te slanken'. Er is voor honderdduizend gulden in hetprojekt besnoeid.
Waaruit de in het ontwerp aangebrachte bezuinigingen bestaan is niet bekend.
Het oorspronkelijke model van de architekten is nooit in de openbaarheid ge-
bracht en aan het publiek getoond. De koerant mocht de tekeningen van het
dorpskantoor-niet zien, laat staan publiceren. Alsof het ging om een konstruk-
tie van een bankkluis, inplaats van een gebouw voor de gemeentenaren.
B en w denken nu uitsluitend in termen van een utiliteitsgebouw. Sober en
doelmatig. Niet langer gericht op aanpassing bij de architektuur van het hui-
dige raadhuis en het karakter van de novrdbuurt, of wat er na de rigoereuze
sanering nog van rest.
Inmiddels wordt op aandrang van de raad nog steeds naarstig gezocht en uit-
gekeken naar mogelijke alternatieven voor de uitbreiding van het gemeente-
huis. Daarbij wordt gedacht aan de aankoop van gebouwen en of (leegstaande)
zak'enpanden in het dorpscentrum.
Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur het herziene uitbreidingsplan
begin april aan de kommissies van bijstand en advies voor te leggen en aan het
eind van die maand door de raad te laten behandelen. Daarbij zullen waarschijn-
lijk ook de alternatieve mogelijkheden aan de orde komen.

waterstanden
mrt. H.W. L.W. H.W. L.W.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

04.58
05.26,
06.02
06.38
07.18
08.09
09.11
10.44
12.18
01.04
01.42
02.33
03.20
04.06
04.47
05.26

13.04
13.40
14.11
14.50
15.39
16.12
17.14
18.45
20.21
09.07
09.46
10.37
11.30
12.10
12.50
13.29

17.05
17.44
18.19
19.01
19.49
20.40
22.00
23.38
- .-
13.20
14.11
15.00
15.40
16.22
17.04
17.49

01.19
01.49
02.31
03.06
03.58
03.43
06.00
06.40
20.41
21.24
22.14
23.06
23.44
00.32
01.08
01.53

burgerlijke stand

7 maart -13 maart 1979

overleden : Tine Braun, geb. Swit-
ters, oud 58 jaar; Agnes Koelemij., geb
metselaar, oud 74 jaar ; Adriana Cor-
nelia Tegelaar, oud 87 jaar ; Johan Ru-
dolph Anton Hendrik Grosze Nipper,
oud 70 jaar.

ondertrouwd : Marco Gerardus Ja-
cobus Adegeest en Relinde Andrea Nee-
rincx ; Ashley Hillary en Louise Maria
Wensen ;

getrouwd : Rawfael Tadraws Mor-
gan Tadraws en Ute Dagmar Margare-
the Engels.

geboren buiten de gemeente : Lau-
rentia Renate, dv. C. Visser en A.W.A.
Schouten ; Remco, zv:CJ.J. Voswijk
en M. Zwaag.

overleden buiten de gemeente :
Klasina Catharina Davids, geb. Slooves,
oud 72 jaar ; Ottot Gerhard Wilhelm
Lambert van Straaten, oud 41 jaar.

nieuwe
strandregels
Het Strandschap Zandvoort, dat giste-
ren in het gemeentehuis vergaderde,
heeft de door het dagelijks bestuur
van het schap voorgestelde wijziging
van de ordemaatregelen,die een onge-
stoord verblijf van de bezoekers van
het strand moeten waarborgen, aan-
vaard.

Die maatregelen betreffen een verbod
om met motorvoertuigen en brommers
over het strand te rijden, een fietsver-
bod van 15 mei tot 15 september tus-
sen 9 en 18 uur, een hondenverbod en
de aanwijzing van een beperkt aantal
afvaart- en landingsplaatsen voor zeil-
en motorboten gedurende eerder ge-
noemde periode. Voor het verbod van
motorvoertuigen, dat voor het gehele
jaar geldt, kan m bepaalde gevallen
door het dagelijks bestuur van het
schap ontheffing worden verleend. In
dit verband werd door strandschapaf-
gevaardigde Attema gepleit voor vis-
sers.die hun vangsten afvoeren met
vrachtwagens.
De door het Strandschap nog nader aan
te wijzen lig-, afvaart- en landingsplaat-
sen voor vaartuigen zullen in principe
vrij en kosteloos toegankelijk zijn.
Maar het ligt wel in de bedoeling een
registratie van de boten in te voeren
die op de vrijplaatsen worden gesta-
tioneerd. Op deze wijze wil men trach-
ten de zaak in de hand te bouden. Bo-

ten zonder registratienummer zullen
van de ligplaatsen worden verwijderd.
Lukt het niet het parkeren van boten
aan het strand op enigszins bevredigen-
de wijze te regelen, moet worden
overwogen tot een afvaart en landings-
verbod over te gaan, zei voorzitter Ma-
chielsen.
Alle leden van het Strandschap waren
het er over eens dat de gewijzigde or-
demaatregelen zo duidelijk mogelijk
aan het publiek kenbaar moeten wor-
den gemaakt. Niet alleen door middel
van aanwijzingen aan het begin van de
strandafgangen en aan het strand, maar
ook via publikaties in kranten, week-
bladen, etc. Overigens waren de strand-
schapleden zich er van bewust dat de
uitvoerbaarheid van de maatregelen,
vooral op drukke zomerdagen, niet
eenvoudig zal zijn.
Daarom zal een eventuele aanvraag
om tijdens het zomerseizoen met ka-
melen-aan het strand te verschijnen,
een attraktie die de plaats moet inne-
men van het ezeltje- en paardjerijden
in vroeger dagen, ernstig door het da-
gel ijks bestuur van het Strandschap
worden bestudeerd. De reusachtige
dieren, die zich meestal in woestij-
nen plegen op te houden, hebben
nogal wat ruimte nodig om zich te
bewegen en te verplaatsen. Vandaar
dat een verzoek zeer krities zal wor-
den bezien.



uit zandvoort

ZANDVOOST,

Heeft de uitbreiding van het raadhuis al heel wat tongen en
pennen in beweging gebracht, pok de totstandkoming ging
indertijd niet van een leien dakje. Toen de plannen om het
op de huidige plaats te bouwen al rond waren bood de Zand-
voortsche Terrein- en Hotel Maatschappij de gemeente elders
gratis een stuk grond aan. Dit aanbod betekende een bespa-
ring van f. 8.000,- en was dus wel het overwegen waard. Toch
bleek de meerderheid van de raad geporteerd voor de oorspron-
kelijke plek en besloot op 24 februari 1911 tot aankoop van
de grond. Een poging van een aantal inwoners om het raadsbe-
sluit bij Gedeputeerde Staten nietig te doen verklaren mislukte,
en op 3 september 1912 werd het raadhuis, bij die gelegenheid
door burgemeester Beeckman 'een sieraad voor dorpeling en
vreemdeling'genoemd, met veel ceremonieel geopend. De af-
gebeelde prentbriefkaart is, en dat valt af te leiden uit de leeu-
wen op het bordes, van latere datum. Toch kozen wij deze
kaart om daarmee nog eens de aandacht te vestigen op de bij-
zonder fraaie deuren, die later voor de fontein zouden moe-
ten wijken.

THE CANTERBURY TALES

van Pier Paolo Pasolini en met High
Griffith, Laura Betti en Ninetto Davo-
li in de voornaamste rollen worden
vanavond en morgenavond in de
openbare.bibliotheek aan de Prinses-
seweg door Film-inn Zandvoort, ver-
toond. Aanvang van beide voorstel-
lingen 9 uur. Zij zullen worden on-
derbroken door een koffiepauze.

Zoals veel laat-middeleeuwse vertellin-
gen zijn ook de Canterbury Tales (ver-
tellingen van de pelgrims naar de kan-
telberg) aaneengeregen tot een los ver-
band , door een uitwendige oorzaak
die de vertellers bijeenbrengt. In Boe-'
caccio's Decamerone is het de pest
die het galante gezelschap uit Floren-
ce verdrijft; bij Chaucer is het de be-
faamde pelgrimage naar Canterbury,
het graf van Thomas Beckett, die een
zeer gemengd gezelschap bijeenbrengt
in de herberg,'De Wapenrok', in South-
wark op de zuidelijke Theernsoever.
Het is een bonte groep, aflaatkramer,
ridder, non, burger en handwerker
zitten naast elkaar. Tezamen vormen
zij een doorsnee van de engelse maat-
schappij in de vijftiende eeuw. De
goedronde waard sluit zich bij de
pelgrims aan en stelt voor, tot tijdkor-

IN ZESTIEN JAAR
NIET ZO KOUD
ALS DEZE WINTER

Nu de meteorlogiese winter die de
maanden december, januari en febru-
ari omvat teneinde is, kan de balans
van deze winter al grotendeels wor-
den opgemaakt.

De gemiddelde temperatuur van de
drie wintermaanden was in De Bilt
min 0.8 graden Celsius, dat is drie gra-
den beneden normaal. Het was de koud-
ste winter sinds 1963 die overigens
met een gemiddelde temperatuur van
min drie graden Celsius nog heel wat
kouder was.
Met een koudegetal van 206 kan de
afgelopen winter als de zevende stren-
ge winter van deze eeuw worden ge-
klasseerd. Het aantal vorstdagen be-.
droeg in De Bilt 71 tegen normaal 46.
Het aantal ijsdagen 32 tegen normaal
12. Ook hiermee skoorde 1963 hoger
met respektievelijk 77 vorst- en 40 ijs-
dagen. Januari was duidelijk de koudste
van de afgelopen drie wintermaanden
en het koudste tijdvak lag tussen 30
december en 7 januari. De strengste
vorst kwam voor op 3 januari; op ver-
schillende plaatsen vroor het toen
meer dan 20 graden met als laagste
temperatuur min 24,4 graden Celsius
te Lelystad. De voornaamste winter-
periode duurde van eind december
tot eind februari. Daaraan waren in
december twee korte vorstperioden
voorafgegaan.
De afgelopen winter zal echter vooral
als een barre winter te boek staan van-
wege zijn sneeuwstormen en zware
ijzel. De voornaamste sneeuwstormen
woedden in de nacht van 30 op 31 de-
cember en op 14 februari toen veel
plaatsen in het noorden van het land
geïsoleerd raakten door opgewaaide
sneeuwduinen. In totaal werden in De
Bilt 36 sneeuwdagen geteld, twee
maal zo veel als normaal. Het aantal
ijzeldagen lag tussen de vijf en tien.
De zwaarste ijzel kwam voor op 20 en
23 januari welke laatste dag wel als de
nationale ijzeldag kan worden betiteld.
Op beide dagen viel meer dan 5 milime-
ter regen bij temperaturen die enkele
graden onder nul waren. De totale hoe-
veelheid neerslag van de afgelopen win-
ter was iets boven normaal. Gemiddeld
over het gehele land viel 190 milimeter
tegen 175 normaal. Vaak zijn strenge
winters tamelijk zonnig maar met de
afgelopen winter was dit juist niet het
geval. In De Bilt werden slechts 108
uren zon geregistreerd, wat bijna 60
uur te weinig is. Op 52 van de 90 da-
gen heeft de zon helemaal niet gesche-
nen.

familieberichten familieberichten

vrome legenden volgen elkaar op. Elk
vogeltje laat Chaucer zingen zoals het
'gebekt is en zo ontstaat een geheel
vol kleurige afwisseling, waarin men
alle humor, gevoelens en interessen
van die tijd -en van elke tijd- terug-
vindt. Daartussendoor kibbelen de
reizigers of spoort de vorlijke waard
hen aan om aan hun vertelplicht te
voldoen.
Deze verhalen, die de bedevaartgan-
gers elkaar vertellen om de tijd tij-
dens hun pelgrimage te doden, zijn
door Pasolini dankbaar aangegrepen
om de meest favoriete zonden onder
zijn soortgenoten in beeld te bren-
gen. Maar zoals immer worden over-
spel, diefstal, bedrog, jaloezie, heb-
zucht en afvalligheid van geloof bij
hem een bont en uitbundig kijkspel.

Diep bedroefd geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze
geliefde moeder en schoonmoeder

MARGARETHA JOHANNA CLASINA JANSE
weduwe van Dirk Brand

op de leeftijd van 53 jaar.

Zandvoort:
Bentveld :
Amstelveen

Bram
Rita- Gerrit
Henk - Ans

Zandvoort, 12 maart 1979,
Koningstraat 95.
Correspondentie-adres :
Duinwindelaan 14, Bentveld.

Zij stelde haar lichaam ter beschikking voor de medische wetenschap.

Na een zwaar lijden is van ons heengegaan onze zorgzame man, vader en
lieve opa

ALBERT VAN MOPPES
op de leeftijd van 78 jaar

W.P. VAN MOPPES - GAMMISCH
kinderen en kleinkinderen
Familie D. Rubens

Zandvoort, 14 maart 1979.
Prinsesseweg 26

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Zijlweg 63 te
Haarlem van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur, uitge-
zonderd zaterdagavond en zondagavond.

De crematie zal plaats hebben maandag 19 maart om 11.30uurinhet
Crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het Uitvaartcentrum omstreeks 11.00 uur.

Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 18 maart a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Jeugdkapel
10.30 uur : Dhr. J. Lasthuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. J.C. Bos te Haarlem-

Oost.

PROTESTANTENBOND
zondag 18 maart a.s.:
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen,

n.h. Bentveld.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 maart a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 18 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

( I.M. )

CIRCUIT
VAN

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. TRAINING
licentiehouders KNAC

Di. MAC Zandvoort trainingen
Wo. Politie Noordwijkerhout

rijvaardigheidsl essen
Politie Bilthoven
rijvaardigheidslessen

Do. Politie Utrecht
rijvaardigheidslessen
Ter Laan, testen

Vr. TRAINING
licentiehouders KNAC

Za. Voorjaarsraces
Zo. Voorjaarsraces

Inlichtingen
Tel. 8284

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

'2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 maart a.s.:
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat
7 f lat 4, tel. 42 77.

ting ieder een verhaal te laten vertellen.
Het plan wordt aangenomen en de
volgende morgen rijden de pelgrims de
weg naar Canterbury op, en vertellen
om beurten hun verhaal. De aard en
de trant van de vertellingen wisselen
naar gelang van de vertellers. Pittige
volksverhalen, ridderromantiek, en

( p eanduüürrse hoeren}5 )



Hiermede willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de enorme belangstelling
die ons jubileum en de opening van de
zaak tot een onvergetelijke dag voor ons
maakte.

Torn en Til Loos
Winkelcentrum - noord

Verkoopster
gevraagd door

Brossois Schoenhandel
Kerkstraat 30, Zandvoort

VERSTEEGE
•H- ttotetoWerttbrflt

ifaltrttraat 16 • Ztnbbooct
02507-4499

RENAULT 5 BESTEL (TL uitv. zonder a. bank)

IMü tijdel ijk f. 9.950,--

Rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel.: 02507-2323/2424

RENAULT

WIE BETAALD DE VEERMAN

8 dagetiKRETA
vertrek 25 maart voor f. 595,00
op basis van half-pension in het 4 sterren hotel AKTI ZEUS.
of

10 dagen COSTA DEL SOL
vertrek 29 maart f.
Hotel Playa el Retiro / half-pension.
Campingreis op 29 maart voor f.
Ook 11 dagen kan in hetzelfde 3-sterren hotel / halfpension

565,00

365,00

maar dan vertrek op 23 maart voor f. 565,00

GRAN CANARIA :
Appartement vertrek op 17 / 19 / 23 / 24 / 25 / 26 /
30 of 31 maart - 8 dagen f, 485,00
elke dag langer f. 15,00 p.p.

OVER GOEDKOOP VLIEGEN GESPROKEN MM

Amsterdam - Jakarta VV f. 1.800,00
Amsterdam - Honkong VV.... f. 2.150,00
Amsterdam - Tokyo VV f. 2.333,00

Dat is het weer voor deze week. NEEN, er komt net nog wat geweldigs
binnen.

GRAN CANARIA
3-sterren bungalow, 19 maart - 15 dagen f. 578,00
TENERIFE - bungalow - 15 dagen f. 498,00

REISBUREAU
KERKM AN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02S07-2S60/3203

opiiciTir'̂ ' • «i^^FH •••• ̂ VH • .IpV . |: • ;.v.,v^ îl̂ ^^^
T~N C •"' * S~\ • 1 >"̂ * * %'£ ' ...v,-.vw:-;-S::::; :̂ï::̂ i:S:iit̂ ^^SS: îS:?ï:ï :: '-:;;->:••^HÖ-::De fraaie Qp^l.QM^HMÉ^p^g^

else
GAAN IEDER EEN

komfort. Laadruimte? Klap de achterbank !
naar voren en er kan zelfs een koeIka|fïfialP
binnen. Parkeren? Geen probleem, f* /

Zuinig? Reken maar. \•••'• :.^/J
Plezier? Dat begint al ' /. .
bij de testrit. -.**&.

't Kinderwinkeltje
is weer open

maar nu alleen nog voor kinderen
van O tot 16 jaar (ook voor baby's).

Kvii

Daarom zijn alle kinderen
weer welkom bij Else

't Kinderwinkeltje

Daarom zijn alle moeders
(en de oudere dochters)

vanaf nu welkom bij Ansje

Je weet wel bij die grote beer! s u
&

gr oog tot ziens J
wATel.

2638

meubelkeur zitparadijs
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur
voor alle inl. 070 - 553086
Apeldoorn Europaweg 170 ........ Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13-15 ......... Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dat zij voorne-
mens zijn over te gaan tot

VERPACHTING VAN DE
KAMPWINKEL

op het gemeentelijk caravanterrein "De Zee-
reep" voor het seizoen 1979.

Gegadigden - die in het bezit dienen te zijn
van de hiervoor vereiste vergunningen e.d. -
kunnen hun aanbiedingen schriftelijk
indienen bij burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Raadhuisplein 16 te Zand-
voort en wel tot uiterlijk 30 maart 1979.

Burgemeester en wethouders voornoemd
De secretaris, De burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen

V

zandvoort



Door de koersdaling van de dollar
zijn de Braziliaans lederen zitmeubelen

enorm in prijs verlaagd!

Luxueus
Braziliaans bankstel

voor slechts2995;
Echt leren bankstel uit Brazilië

voor de prijs van kunstieren imitatie,
Nederlands meest indrukwekkende kollektie

luxe Braziliaans lederen zitmeubelen
tegen importeursprijzen.

Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,-

Vrije dag? Meubelkeurdag!
Zandvoort, Stationsplein 13-15 Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 02507-8494

Apeldoorn, Europaweg 170 Dagelijks geopend van 9 30-17 30 u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 055-233666

Scheveningen,Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf Kurhaus) Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Donderdagavond
meubelkoopavond Tel 070-553086

* Zondag open: alleen Scheveningen van 11 tot 17 uur.

meubelkeur zrtparadijs
Specialisten in leer

omroepers

ZANDVOORT
gestoffeerde kamers voor
alleenstaande vanaf f. 350,-
p.mnd.
Zandvoort Housing Service

02507 - 46 96

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,--.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Is er nu geen typisch vrou-
welijke baan voor huisvrou-
wen die tijd over hebben
die wat bij willen verdienen
en die het leuk vinden om
met mensen om te gaan ?
Nou en of, schoonheidsad-
viseuse bij Oriflame !
Wij geven een gratis op lei-
ding en een goede begelei-
ding bij uw werk. U be-
paald zelf de verdienste en
investering.
Bent u plm. 10 uur p.w.
beschikbaar en in bezit van
auto en telefoon, bel dan
vrijblijvend 023-256972.

OLIEVERVEN
PENCELEN-

ENZ.
bij

"DE BOET"
winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

play-inS
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

INLOSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerhgestraat 2
Zandvoort.

* TAPUTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REIN IGINSMACHl NE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoomgroed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

*Balledux &

WONINGINRICHTING sTnds 1923
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.fl.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER....
Makelaar o.g. üdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar



eanduoorrse hüeranr 79e jaargang no. 21 -vrijdag 16 maart 1979

MARKT OP KONINGINNEDAG

Het 'Komité viering koninginnedag' zet de traditie voort om op 30
april een feestmarkt te houden op het Kerkplein en naaste omgeving.
Zij die belangstelling hebben voor een kraam kunnen zich vanaf he-
den opgeven bij mevrouw E.A.F. Beuks-Keesing, Van Galenstraat
9, tel. 49 51. Asp. deelnemers(sters) aan de markt worden verzocht
zich niet, zoals voorheen, te wenden tot het gemeentehuis, of het
buro van de vw, maar uitsluiten tot bovengenoemd adres. Zij die
zich reeds hebben opgegeven bij raadhuis of vw dienen zich alsnog
met mevrouw Beuks in verbinding te stellen.
Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt f. 20,-- en voor jonge-
ren t.e.m. 16 jaar f. 10.-. Niet kommersiele instellingen, maatschap-
pelijke hulporganisaties e.d. kunnen zonder betaling een kraam aan-
vragen. Het inschrijfgeld dient voor 21 april a.s. te worden overge-
maakt op rekeningnummer 56.57.25.556 van het 'Komité viering
Koninginnedag' bij de Algemene Bank Nederland, Grote Krocht
12. Het gironummer van de ABN is 9711. Op het betalingstrookje
bij storting of overmaking vermelden 'Inschrijfgeld markt konin-
ginnedag.

TUBERCULOSEBESTRIJDING
NOG STEEDS NODIG

De meeste mensen denken dat tubercu-
lose een overwonnen ziekte is. Zij heb-
ben in zoverre gelijk, dat de vere sana-
toria en de ligtentjes bij boerderijen
van vrieger verdwenen zijn. Maar wist
u, dat er jaarlijks nog zo'n 2000 tbc-
patiënten worden ontdekt in ons land ?
Nog maar enkele weken geleden werd
in het Gooi een geval van open tuber-
culose ontdekt, waardoor tientallen
mensen zich onder mediese behande-
ling moesten stellen.
Waakzaamheid blijft dus geboden.
Daarom is ook zo'n stokoude instel-
ling als de Emmabloemkollekte nog
steeds niet overbodig. Uw grootouders
kochten al een 'Emmabloempje' om
de tuberkulosebestrijding te steunen.
Tegenwoordig worden er geen bloemp-
jes meer aangeboden, omdat die nu
veel te duur zijn. De kollektant komt
met een intekenlijst langs de deur.
Misschien is er in uw woonplaats héle-
maal geen kol lekte, maar krijgt u een
girokaart in de brievenbus. Maar hoe
er ook een beroep op uw steun wordt
gedaan, blijf de Emmabloem in ere
houden. U maakt het met uw bijdrage
mogelijk, dat de tbc-konsultatieburo's
in stand worden gehouden, dat er bevol-
kingsonderzoek plaatsvindt, dat de
kruisverenigingen hun aandeel in de
tbc-bestrijding kunnen blijven leveren.
Want prakties iedere cent van uw gift
komt ten goede aan het werk. De on-
kosten blijven tot het absolute mini-
mum beperkt, dat heeft men bij de
Stichting 'De Emmabloem' in vele ja-
ren van zuinigheid wel geleerd. In de
week van 26 maart tot 1 april wordt
er weer Emmabloemkollekte gehouden.
Geef aan de kollektant, vu' de giro-
kaart in, of schrijf een eigen giro- of
bankkaart uit ten name van de Emma-
bloem, Riouwstraat 7, Den Haag, giro-
rekening 116000.

sport-spel

Op één wedstrijd na vonden ook afge-
lopen zondag geen kompetitieduels op
de velden plaats. In de afdeling waar-
in Zandvoortmeeuwen uitkomt werd
alleen de ontmoeting tussen Beverwijk
en Zaandijk gespeeld, uitslag 1-1. De
ranglijst van de kompetitie ziet er als
volgt uit :
Stormvogels
Zandv.m.
WSV'30
KFC
TYBB
Beverwijk
Nw. Vennep
HBC
Velsen
VVB
Zaandijk
QSC

10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
12
10

8
6
4
5
3
3
4
2
3
1
2
1

1
3
5
3
5

5
1
4
2
5
3
3

1
1
1
2
2
3
5
4
5
5
7
6

17
15
13
13
11
11
9
8
7
7
7
5

21-7
15-9
16-11
11-10
14-14
12-17
12-17
15-12
9-13
8-16

12-23
15-20

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eercte en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Is er dan niemand op wie je kunt
rekenen als je wilt leren lezen en
ineen land waar 90% van alle
analfabeet is?

Jazeken OpGastaanTafel-deelnemers.
Die zijn bereid een financiële

bijdrage te leveren voor de strijd
tegen het analfabetisme in Guinee-
Bissau. De oorzaak daarvan? Toen
Guinee-Bissau in 1974 onafhanke-
lijk werd, lieten de Portugezen een
land achter waarvan ze de land-
bouw, de gezondheidszorg en het
onderwijs schandelijk hadden ver-
waarloosd. Een uitgebuite bevolking
- waarvan 90% analfabeet was! -
stond voor de loodzware opgave
om helemaal uit het niets een mens-
waardig bestaan te gaan opbouwen.
Door enorme inspanningen is die
bevolking er inmiddels in geslaagd
de eerste sucessen te boeken in de
strijd tegen honger, armoede en
analfabetisme. En wel door op eigen
kracht een uniek onderwijssysteem

op te zetten, waarin leren én werken
hand in hand gaan. Een harde
noodzaak, omdat het agrarische
Guinee-Bissau te arm is om allen
gratis onderwijs te laten volgen zo-
als bij ons. Door bijvoorbeeld
's.morgens op het land te werken en
's middags te leren, dragen de leer-
lingen nu zelf bij aan de kosten van
hun onderwijs. Terwijl ze bovendien
op die manier meewerken aan de
wederopbouw van hun land.

Door de geweldige inzer van de
bevolking blijkt die onderwijsaan-
pak op steeds meer plaatsen succes
te hebben. Maar die opzet kon niet
van de grond komen voordat onder
andere financiële bijdragen uit
Nederland het de jongeren m
Guinee-Bissau mogelijk hadden

gemaakt om landbouwgereedschap
te kopen. Pas daarna konden ze
gaan werken om te leren. Die nood-
zaak van financiële bijdragen bestaat
nog steeds. Omdat op nog veel
meer plaatsen in Guinee-Bissau
jongeren landbouwgereedschap
moeten kunnen kopen om zo aan
hun eigen onderwijs te kunnen
werken. En omdat ook projecten
moeten worden opgezet om de
ouders van die kinderen te leren
lezen en schrijven. Daarom is het
nodig dat ook m 1979 mensen mee-

doen met de Gast

GIR0100200 DEN HAAG

eanduoürrse Noersnr

Installatie bureau

KAMERLING ON NESSTRA AT 38
ZANDVOORT

TEL.O2507 8484



BEGIN NIET AAN DE GROTE SCHOONMAAK KOOP EEN ANDER HUIS ! ! !

TE KOOP IN ZAND VOORT
woonhuizen
SCHELPENPLEIN
Winkel / woonhuis.
Ind. : winkel, woonkamer, keuken, toilet, binnenplaatsje.
Ie verd.: 2 sip. kamers, balkon.
BOD GEVRAAGD

ZUIDERSTRAAT
Zandvoorts huisje voorzien van c.v.
fnd.: woonkamer met moderne open keuken, studeerka-
mer, badkamer met ligbad. Ie verd.: 2 sip. kamers.
Vraagprijs f. 175.000,-k.k.

HELMERSTRAAT
Winkel / woonhuis.
Parterre ca. 55 m2 bedrijfsruimte, ook als woongedeelte
te gebruiken.
Ie verd.: ruimte voor 2 sip.kamers, douchekamer met
toilet en wastafel. Vliering over het gehele pand.
Vraagprijs f. 175.000,-k.k.

VAN OSTADESTRAAT
Woonhuis met zomerhuis.
Ind.: woonkamer met plavuizenvloer en open keuken,
kelder, toilet / douche. Ie verd.: 2 slaapkamers, vliering.
Zomerhuis : woonkamer, slaapkamer, keuken en toilet.
Vraagprijs f. 215.000,-k.k.

MARNIX V. ST. ALDEGONDESTRAAT
Vrijstaand woonhuis met zomerhuis.
Ind.: woonkamer, gang, keuken, toilet. Ie verd.: 2 gr. en
1 kl. slaapkamer, douche. Zomerhuis : 3 kamers, keuken.
Vraagprijs f. 215.000,-k.k.

ZEESTRAAT
Benedenwoning met voor- en achtertuin, schuur.
Souterrain : gang, toilet, keuken, douche, 2 gr. slaapka-
mers. Beg.gr.: entree, gang, toilet/zitbad, moderne keu-
ken, woonkamer m. open haard, l sip. kamer m. balkon.
Vraagprijs f. 245.000,-k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT
Hoekwoning met voor- en achtertuin, schuur.
Ind.: gr. woonkamer met zijkamer, hal, toilet, ruime keu-
ken, kelder. Ie verd.: 3 gr. sip. kamers, l kl. sip. kamer,
douche / toilet.
Vraagprijs f. 245.000,-k.k.

MARNIX V. ST. ALDEGONDESTRAAT
Halfvrijst. woonhuisTnet voor en achtertuin, c.v. gas.
Ind.: entree, toilet, woonkamer met open haard, eetkeu-
ken met app. Ie verd.: 3 sip. kamers, douchekamer. Pla-
vuizenvloer op beg. grond.
Vraagprijs f. 295.000,-k.k.

MARISSTRAAT
Royaal woonhuis met voor- en achtertuin (m. zitkuil),
stenen schuur, c.v.
Ind.: woonkamer met open haard, luxe open keuken, toi-
let. Ie verd.: 2 gr. en l kl. sip. kamer met wastafels, bad-
kam. m. 2e toilet en douche. 2e verd.: 2 kamers en berg-
ruimte.
Vraagprijs f. 298.000,-k.k.

MARISSTRAAT
Hoekwoning met voor- en achtertuin, c.v. gas.
Ind.: woon/eetkamer, hal, toilet, keuken. Je verd.: 3 slp-
kamers, douchek. met 2e toilet. 2e verd.: zolder en l ka-
mer.
Vraagprijs f. 335.000,-k.k.

FAZANTENSTRAAT
Halfvrijstaand woonhuis met garage, voor-, zij- en achtertuin.
C.V. gas. Ind.: entree, woonkamer, keuken, kelder, toilet.
Ie verd.: 4 sip. kamers, douche / toilet. Ruime zolder.
Vraagprijs f. 345.000,-k.k.

TOLWEG
Hoekwoning met voor, zij- en achtertuin en zomerhuis.
Ind.: entree, gang, keuken, bijk., woonkamer. Ie verd.:
3 slaapkamers, douchekamer, 2e toilet. 2e verd.: zolder-
kamer en berging. Zomerhuis : 2 kamers, open keuken,
toilet.
Vraagprijs f. 355.000,-

OOSTERPARKSTRAAT
Hoekwoning met tuin en stenen berging.
Ind.: entree / hal, m. parket, gr. uitgeb. keuken (13 m2),
toilet, kamer-en-suite v.v. parket en dubb. beglazing.
Ie verd.: 3 kamers, douche, 2e toilet. 2e verd,: gr. kamer
sip. kamer, berging en zolder. C.V. gas.
Vraagprijs f. 377.000,-k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT
Halfvrijstaande villa met garage, voor-, zij- en achtertuin.
Ind.: ruime L-vormige living, keuken, hal, toilet. Ie verd.
2 gr. en l kl. sip. kamer, badk. met bad, toilet. 2e verd.:
2 kamers, keuken, toilet, douche.
Vraagprijs f. 495.000,-k.k.

JULIANAWEG
Dubbele bungalow, w.v. een woonhuis is verhuurd.
Ind.: vrij op te leveren woonhuis : beg.gr. hal, gang, toi-
let, keuken, voork. (5 x 4), achterk. (5 x 4).
Ie verd.: 2 sip. kamers, overloop.
Woning is v.v. c.v. gas.
Vraagprijs f. 495.000,-k.k.

OOSTERPARKSTRAAT
Vrijst. villa, c.v. gas, zomerhuis.
Ind.: entree, toilet, woonk. m. parket, keuken en bijkeu-
ken, achtertuin. Ie verd.: 4 sip. kamers. Zomerhuis: woon-
k., sip. k., badk. m. toilet bad en wastafel, bergschuur.
Vraagprijs f. 498.000,- k.k.

BURG. NAWIJNLAAN
Halfvrijst. villa met voor- en achtertuin, inpandige garage
en c.v. gas. Ind.: entree, royale woonk. m. open haard
open eiken keuken met app., toilet. Ie verd.: 3 slp.kamers,
badk. m. bad, douche en toilet. 2e verd.: 2 kamers en zol-
der. Plavuizen over gehele beg.gr.
Vraagprijs f. 565.000,- k.k.

BREDERODESTRAAT
Vrijst. bungalow met garage, c.v. gas.
Ind.: entree, gang, woonk. met. parket en openhaard,
mod. woon-eetkeuken, bijkeuken, kelder en stookruimte.
Ie verd.: 2 gr. en 2 kl. sip. kamers, badkamer en toilet,
vliering.
Vraagprijs f. 625.000,-k.k.

FRANS ZWAANSTRAAT
Vrijst. bungalow m. gr. zonneterassen.
Ind.: entree, hal, toilet, zitkamer m. parket, 2 sip. kamers,
badk. m. bad, mod. keuken, bijkeuken. Ie verd.: zoler
met logeerkamer. Aanbouw : kamer, keuken, douche.
C.v. gas en w.w. voorziening.
Vraagprijs f. 625.000,-k.k.

HEEMSTEDE - EYKMANLAAN
Drive-in woning met tuin en c.v. gas.
Ind.: entree, garage, gang, kamer, toilet, Ie verd.: woon-
kamer met open keuken. 2e verd.: badk. m. bad en 2e
toilet, 3 sip. kamers (Ie en 2e verd. zijn v.v. eiken vloeren
en luxaflex).
Vraagprijs f. 295.000,- k.k.

bedrijfspanden
PASSAGE *
luxe kapsalon met beautydepartment, sauna en solarium
Zeer gunstig gesitueerd nabij centrum en strand.
Dit pand is te koop of te huur.

PASSAGE
In het centrum van het dorp een D AG winkel, circa 40
m^ met kelder.
Vraagprijs f. 1 45.000,- k.k.

flats
TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck"
2 kamer-hoekflat op 8ste etage
Vraagprijs f. 150.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos"
2 kamer-hoekflat op 1ste etage.
Vraagprijs f. 155.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos"
2-kamer hoekflat op 3e etage.
Vraagprijs f. 160.000,-

HOGEWEG 56 "Welgelegen"
2 kamerflat op 1ste etage.
Vraagprijs

DE RUYTERSTRAAT
2 kamerflat op Ie etage.
Vraagprijs

f. 164.500,-

f; 165.000,-

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck"
3 kamerflat op 6e etage.
Vraagprijs f. 175.000,-

LEEUWERIKENSTRAAT
4 kamerflat op 4e etage
Vraagprijs f. 165.000,-

TJERK HIDDESTRAAT
3-kamer-hoekflat op 3e etage.
Vraagprijs f. 175.000,-

VAN GALENSTRAAT "Sonnevanck"
3 kamerflat op 1ste etage.
Vraagprijs f. 185.000-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57
3 kamerflat op 3e etage.
Vraagprijs f. 189.000,-von

DE RUYTERSTRAAT
3 kamerflat op 4e etage.
Vraagprijs

KAREL DOORMANSTRAAT
4 kamerflat op 3e etage
Vraagprijs

HOGEWEG 56
3 kamerhoekflat op 4e etage.
Vraagprijs

f. 195.000,-

f. 210.000,-

f. 210.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Santhorst"
4 kamer-maisonette op 5e en 4e etage.
Vraagprijs f. 215.000,-

VAN GALENSTRAAT "Livorno"
4 kamerhoekflat op 1ste etage, garage.
Vraagprijs f. 219.000,-

TROMPSTRAAT15
4 kamerflat op 2e etage.
Vraagprijs

PASSAGE 3
2 kamerflat op 9e etage.
Vraagprijs

PASSAGE 3
2 kamerflat op 6e etage.
Vraagprijs

PASSAGE .3
2 kamerflat op 2e etage.
Vraagprijs

KAREL DOORMANSTRAAT
4 kamerflat op 2e etage
Vraagprijs

PASSAGE 3
2 kamerflat op 2e etage.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEEN
4 kamerflat op Ie etage.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN
4 kamerflat op 6e etage.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN
4 kamerflat op 6e etage, garage.
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN
4 kamerflat op 5e etage, garage.
Vraagprijs

PASSAGE 3
3 kamerflat op 10e etage.
Vraagprijs

te huur
TJERK HIDDESTRAAT
3 kamerflat op 3e etage.
Huurprijs per maand

SEEMPOSTWEG
21/2 kamerflat op 8e etage.
Huurprijs per maand

f. 245.000,-

f. 245.000,-von

f. 1.100,-

f. 1.100,-

BREDERODESTRAAT
Woonhuis met voor- en achtertuin, woonkamer, 3 slaap-
kamers.
Huurprijs per maand f. \ .000,-

INLICHTINGEN

MAKELAARSKANTOOR
KANTOOR ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Telefoon 02507 - 2614

CENSE
AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN

TAXATIES - HUUR/VERHUUR
ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN

KANTOOR AMSTERDAM
Passeerderstraat 4 - 6
Telefoon 020 - 228888
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hoofdkommies Jaap de Muinck

na halve eeuw
met pensioen

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

Afgelopen week werden de verdiensten
van Jaap de Muinck, tot 14 maart j.l.
hoofdkommies bij het Gas- en Water-
leidingbedrijf, in de plaatselijke en re-
gionale pers breed uitgemeten. Vrijdag-
middag gebeurde dit opnieuw, zij het '
nu op het raadhuis, waar het echtpaar
De Muinck in het bijzijn van weder-
zijdse familie en ten overstaan van tal-
rijke kollega's en oud-kollega's door
het gemeentebestuur een receptie
werd aangeboden.

In de met fraaie bloemstukken (oranje
tulpen gekombineerd met mimosa)
versierde raadzaal, waar het voltallig
kollege plus sekretaris Hoogendoorn
aanwezig waren, voerde wethouder
Van der Mije als eerste het woord.
Spreker was van mening dat een der-
gelijke gebeurtenis, een afscheid van

mevr. Kraan - Meeth

iemand die een 50-jarige ambtelijke
loopbaan afsluit, zich in Zandvoort
wel niet meer zal voordoen. Met de
direkteur was afgesproken dat deze
de ambtelijke en de wethouder de
persoonlijke kant van de heer De
Muinck zou belichten, en al gauw
bleek dat bij dit laatste de voetbal
centraal stond. Eerst de periode van
Jaap de Muinck bij Z.V.V. in de tijd
van wethouder Slegers, daarna bij
Zandvoortmeeuwen waar hij en de
heer Van der Mije elkaar aan de be-
stuurstafel troffen. Maar ook op ander
gebied was er een ontmoeting op be-
stuurlijk nivo, namelijk bij Onderling
Hulpbetoon. Typies vond spreker dat
de scheidende ambtenaar die bij zijn
nu al legendaries stipt-op-tijd-zijn
nooit een klok nodig had, er nu een
kreeg aangeboden. Waarschijnlijk
vormt een klok voor Jaap de Muinck
voortaan een symbool van vrije tijd,
aldus de wethouder, die zijn rede be-
sloot met een uitspraak van Schop-
penhauer 'Iemands vrije tijd is net
zoveel waard als hij zelf waard is'.
Direkteur Ir. F.J. Rodrigo had het lo-
gies gevonden wanneer het afscheid
van de met pensioen gaande hoofd-
kommies, die in zijn ambtsperiode
twee torens versleet, op de watertoren
had plaatsgevonden. Bij nader inzien
was, daar de heer De Muinck vijftig
jaar lang de gemeenschap heeft ge-
diend, het raadhuis toch wel de juis-
te plek. Een koevert met inhoud ver-
tolkte de dank van het bedrijf. De
heer J. Kossen prees het formidabele
geheugen en de perfekte kennis van
de zandvoortse burgerij die de heer
De Muinck altijd ten toon'had ge-
spreid, en bood hem onder dankzeg-
ging voor zijn geweldige inzet namens
het personeel een fototoestel aan.
Voor zijn echtgenote waren er bloe-
men. Het kado van de ABVA, met
enkele welgekozen woorden overhan-
digd door voorzitter Bisenberger,
sloot mooi aan bij dat van het perso-
neel. Het was namelijk een flitser.
Oud-direkteur van Gas en Water, de
heer Cense, herinnerde aan de oorlogs-
jaren toen een N.S.B, wethouder zijn
baas was en Jaap de Muinck op de
nominatie stond naar Duitsland te
Worden gestuurd. Een mankement

eanduoartee Naeranr

aan het gasfornuis van een 'Rüstungs-
inspektor' redde hem. De heer Cense
wilde het namelijk wel laten repare-
ren, maar stelde als voorwaarde : 'De
Muinck bleibt hier !'
De Rotonde, waar al tientallen jaren
's morgens in de vroegte door het
trio Atterna, Bisenberger en De Muinck
de nieuwtjes besproken worden, is de
laatste dagen niet meer wat hij was.

De Muinck wordt door de twee ande-
ren gemist, vertelde de heer Attema,
die namens de overgebleven 'Rotonde-
ridders' een fraaie foto van dit 'Nieuws-
poort van Zandvoort' overhandigde.
Na het dankwoord van de heer De
Muinck volgde er een geanimeerde re-
ceptie met heel veel bloemen en kado's,
die een periode van 50 jaar voortreffe-
lijke dienstverlening afsloot.

foto
Jacob Koning

Vrijdagen zaterdag jl. gaf de toneelvereniging 'Wim Hildering' in gebouw 'De
Krocht' een opvoering van 'In de holte van je arm', een blijspel van Dimitri
Frenkel Frank. Het was een ekstra voorstelling, buiten de twee abonnements-
voorstellingen om, en daarom min of meer een waagstuk. Dat bleek dan ook
uit de half gevulde zaal op vrijdagavond, al was de voorstelling'van zaterdag
uitverkocht, zoals voorzitter Hildering in zijn openingswoord vermeldde.
Hoe het zij, het kostelijke stuk dat kort nadat het op de teievisie was geweest
ook nog eens door een beroepsgezelschap in het kultureel centrum over het
voetlicht werd gebracht, achten wij zo bekend dat het vertellen van de inhoud
water naar de zee dragen is. Wij kunnen dus volstaan met te vermelden dat de
twee echtparen uitstekend gestalte werd gegeven door Ed Fransen / Gonny
Heierman en Jan van der Werff/ Letty Jansen. Een heerlijk eigentijds blijspel,
geregisseerd door Alie Bol, gesoeffleerd door Betty van de Kar en Loes de
Krijger en, het allervoornaamste, in een bezetting van vier roetiné's

• De volgende fase van de voltooiing
van de woonerfstraten Koningstraat,
Kanaalweg en Wülemstraat nadert. Het
betreft o.m. het aanbrengen van een
straatverlichting -de keus van de be-
woners viel op een model uit de twin-
tiger jaren- twee nieuwe verkeersdrem-
pels in Kanaalweg en Wülemstraat, de
aanleg van een speelterreintje voor de
kleintjes en de inrichting van een par-
keerplaats. Met de uitvoering van de
twee laatstgenoemde onderdelen wil
men zo spoedig mogelijk een begin
maken.

o Het gemeentebestuur is voornemens
ean speciale ontvangst te houden voor
sportverenigingen die dit jaar een kam-
pioeiischap hebben behaald. Voor de
eerste maal zal die worden georgani-
seerd in de tweede helft van juni a.s.

0 Een van de leden van de vrijwillige
brandweer Zandvoort, de heer H. van
der Klauw, slaagde vorige week voor
het diploma persluchtmaskerdrager.
Heteksamen vond plaats in Beverwijk.

o In een restaurant betaalde een vier-
tal personen hun vertering door mid-
del van een blauwe overschrijf kaart
van de postgiro. Toen de restaurant-
houder het betaalbewijs wilde inwis-
selen bleek dat dit was ontvreemd.
De politie speurt naar de identiteit
van de daders.

• Tengevolge van de onverwachte
sneeuwval in de tweede helft van de
vorige week deden zich een aantal
verkeersongevallen voor. In de Celcius-
straat. Burg. van Alpheristraat en de
Mezgerstraat slipten auto's en raakten
van de weg. Niemand werd gewond,
maar de materiële schade was in enkele
gevallen aanzienlijk. Vooral verkeers-
borden en zuilen moesten het ontgel-
den.

« Morgen, woensdag 21 maart, belegt
de afdeling Zandvoort van de pvda in
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat een openbare vergadering.
Het gedeelte voor de pauze zal geheel
gewijd zijn aan het in september j.l:
tussen de gemeenteraadsfrakties van
pvda, d'66 en inspraak nu geSIoten
regeerakkoord, het zgn. kollegepro-
gram.. Hoe is de stand van zaken na
een half jaar ? Zijn er vorderingen
gemaakt, gaat het mondjesmaat of
stagneert de zaak ? Deze en waarschijn-
lijk nog meer vragen zullen aan de orde
komen op de voor morgenavond geplan-
de bijeenkomst.
Na de pauze staat de voorbereiding van
het a.s. landelijk kongres van de partij
centraal. Naast een standpuntbepaling
over zaken als de maatschappelijke en
politieke strategie van de pvda,zal de
vergadering worden gevraagd een keus
te maken uit de voordracht van kandi-
daten voor voorzitter en sekretaris
van het landelijk bestuur. De vergade-
ring begint om 20.00 uur.

e In een zelfbedieningszaak trachtte
een 21-jarige ingezetene een aantal
konsumptiegoederen zonder betaling
mee te nemen. Bij het verlaten van de
winkel werd zij door de inmiddels ge-
waarschuwde politie aangehouden en
kreeg een proces-verbaal.

waterstanden
mrt. H.W. L.W. H.W. L.W.

16
'17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

04.58
05.26,
06.02
06.38
07.18
08.09
09.11
10.44
12.18
01.04
01.42
02.33
03.20
04.06
04.47
05.26

13.04
13.40
14.11
14.50
15.39
16.12
17.14
18.45
20.21
09.07
09.46
10.37
11.30
12.10
12.50
13.29

17.05
17.44
18.19
19.01
19.49
20.40
22.00
23.38

13.20
14.11
15.00-
15.40
16.22
17.04
17.49

01.19
01.49
02.31
03.06
03.58
03.43
06.00
06.40
20.41
21.24
22.14
23.06
23.44
00.32
01.08
01.53

Na vier maanden van gedwongen rust
bond het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen eergisteren op de grasmat
aan de Vondellaan de strijd aan met
Stormvogels uit IJmuiden.
En met sukses.
De kustbewoners klopten de koploper
in de kompetitie met 3 -1 .

Direkt na de aftrap zette de voorhoede
van de thuisklup de bezoekers uit IJ-
muiden onder zware druk. Bijna een
kwartier wist de verdediging van Storm-
vogels zich staande te houden tegen de
aanvalsgolven van de ZVM-voorhoede,
o.w. de watervluggen gebroeders Teun
en Ed Vastenhouw. Maar in de der-
tiende minuut bezweken de gasten.
Ed Vastenhouw knalde een door de
arbiter toegewezen vrije schop over
een afstand van zeker veertig meter
achter de keeper van Stormvogels.
Een schitterend doelpunt dat de ba-
sis legde voor de overwinning van
Zandvoortmeeuwen in dit duel. De
kustbewoners bleven aanvallen. Inde
21e minuut bracht Albert Visser de
stand op 2 - O en 14 minuten later
scoorde'Kees Bruin de derde goal.
In de tweede helft raakten de helden
vermoeid en de konsentratie vermin-
derde zienderogen. Goed opgebouwde
en gekoördineerde aanvallen werden

steeds zeldzamer. Individueel viel er
nog wel het een en ander te beleven,
maar dat zette geen zoden aan de dijk.
Kees Bruin kreeg nog een paar uitste-
kende scoringskansen, maar hij had
onvoldoende kontrole over zijn schot.
In de 27e minuut kwam Stormvogels
op een gemakkelijke wijze aan een

doelpunt, toen een nerveus geworden
zandvoortse defensie het leer in eigen
doel werkte.
De fraaiste momenten van de wedstrijd
waren toen al lang voorbij. De momen-
ten,waarin Zandvoortmeeuwen Storm-
vogels naar een nederlaag voerde.

De ranglijst van de kompetitie, na de
wedstrijden van eergisteren ziet er als
volgt uit:
Stormvogels 11 8 1 2 17 22-10
Zandv. m. 11 7 3 1 17 18-10
KFC 11 5 4 2 14 12-11
WSV'30 10 4 5 1 13 16-11
TYBB 11 4 5 2 13 16-14
Beverwijk 12 3 6 3 12 15-12
Nw. Vennep 11 4 1 6 9 12-19
Zaandijk 13 3 3 7 9 14-23
HBC 10 2 4 4 8 15-12
Velsen 11 3 2 6 8 9-15
VVB 11 1 5 5 7 8-16
QSC 10 1 3 6 5 15-20



bestuur kultureel centrum geeft toe:

hokjesgeest
'De ruimte op de begane grond van
het pand op de hoek van de Swalue-
straat en het Gasthuisplein is verka-
veld tot gangetjes, slopjes en ver-
trekjes waarin nauwelijks kunstzin-
nige aktiviteiten van enige omvang
tot ontplooiing kunnen komen ...',
dit schreef de koerant op 15 maart
1977, drie maanden voor de officiële
opening van het kultureel centrum
aan het Gasthuisplein.

Deze kritiek, die later nog enkele ke-
ren werd herhaald, viel niet in goede
aarde bij de voor de bouw van de
ruimte verantwoordelijke personen
en instanties, w.o. het bestuur van
het kultureel centrum i.o. Zij werd
toen als onoordeelkundig en niet ter
zake doende afgedaan.
Nu, twee jaar later en na het houden
van een groot aantal tentoonstellingen
in het centrum, is het bestuur bereid
te erkennen dat de kritiek juist en te-
recht is geweest en de bouw van de
ekspositieruimte een misslag.
In de gisteren verschenen beleidsnota
1979 - 1980 van het projekt onthult
het bestuur dat 'reeds meerdere keren
het verwijt is gemaakt, dat de ekspo-
sitieruimte zo hokkerig is en dat dit
een aantal beperkingen oplegt bij
het inrichten van tentoonstellingen'.
Hieruit blijkt dat het bestuur al lang
op de hoogte is van het gemodder en
gestuntel bij het houden van eksposi-
ties beeldende kunst in de hokjes en
sleufjes van het centrum. Maar nu heeft
het dan toch eindelijk de oplossing
gevonden om in deze erbarmelijke si-
tuatie verandering en verbetering te
brengen. 'Door het overkoepelen van
de binnenplaats en de verbouwing
van twee ekspositievertrekjes zal een
groter geheel ontstaan en de hokkerige
sfeer tot het verleden behoren', deelt
het bestuur niet zonder een zweem
van trots mee. Toen bij de bouw van
het centrum op deze nogal voor de
hand liggende mogelijkheid werd ge-
wezen, was een meewarige schouder-
beweging de enige reaktie. Echt een
idee van een leek.
Er staat natuurlijk nog meer te lezen
in de beleidsnota, zoals de eventuele
uitbreiding van het kultureel centrum
'in de richting van de achterliggende
houten schuur', maar het bovenstaande
leek ons de moeite van het signaleren
waard
Overigens blijft het voorlopig nog be-
helpen.

STRANDLOOP TROK 600
DEELNEMERS

De door de zandvoortse sportanimator
Klaas Koper in samenwerking met de
amsterdamse wielerklup 'Olympia' ge-
organiseerde jaarlijkse strandloop mag
zich nog steeds in een redelijke belang-
stelling verheugen van mensen die be-
reid zijn er flink de pas in te zetten.
Afgelopen zondag verschenen er 600
deelnemers aan de start voor het zo
snel mogelijk afleggen van één van de
drie afstanden, de 4000 -, 8000 - en
21.000 meter oftewel de halve mara-
thon. Laatstgenoemd werd op over-
tuigende wijze gewonnen door de haar-

lemse lange-afstandloper Conno du
Fossé. Hij gaf zijn voornaamste rivalen
geen schijn van kans hem van de zege
af te houden. Vooral in de laatste étap-
pe toonde hij zich bijzonder sterk en
liet zijn mededingers ver achter zich.
De voornaamste uitslagen luiden:
21 km. heren, 1 Conno du Fossé, Haar-
lem 1.13.26, 2 Lubke, Amsterdam
1.15.43, 3 Cees Cornet, Haarlem
1.18.22, 4 Herman Bouma, Zandvoort
1.20.57, 5 Peter Medemblik, Haarlem
1.21.48; 8 km heren, 1 Mesman, Zwans-
hoek 30.00, 2 D.Groen, Umuiden
30.30, 3 B. de Vries, Umuiden 31.00;
8 km dames, 1 mevr. Zonneveld-Paap,
Zandvoort 40.20.

Over een tijdstip waarop de nisjes en
gangetjes verdwenen moeten ziin,
wordt in de nota met geen woord ge-
rept. En dat doet dan weer de twijfel
rijzen of men er wel serieus mee bezig
is. Met het doen verwijderen van de
alkoofjes, schotjes en muurtjes die de
ekspositieruimte van het projekt tot
een aanfluiting maken.

TENTOONSTELLING HANDWERKPRODUKTEN
MAVO - LEERLINGEN

PvdA
Hoe staat het met de afspraken van de
politieke partijen in de zandvoortse ge-
meenteraad, pvda, cda, d'66 en inspraak
nu, die zij ruim zes maanden geleden
hebben vastgelegd in het kollegeprogram
voor de raadsperiode 1978 - 1982 ?
Is er al iets van gerealiseerd of zit er nog
weinig schot in ?
Wat doet de fraktie van de pvda, die me-
de-verantwoordelijk is voor het regeerak-
koord, aan de uitvoering van het program?
Morgenavond (woensdag 21 maart) zal
er over worden gepraat en gediskussieerd
op de openbare vergadering van de afde-
ling Zandvoort van de pvda in het Ge-
meenschapshuis.

Aanvang 8 uur.
Zoals gezegd openbaar.

1̂ . «J A
KVCIM

Iedereen
is dus
welkom.

Traditiegetrouw eksposeerden de leer-
lingen van de Wim Gertenbach school
voor MAVO ook dit jaar weer hun
uitingen in het kreatieve vlak, en net
zo traditiegetrouw gingen we eerst
een kijkje nemen bij wat de meisjes -
hadden gewrocht. Dat waren o.a.
lavendelzakjes, geborduurd met vrije
steken, patchwork en leuke pannelap-
pen in aardige kleurkombinaties. Ver-
der maakten we kennis met Cavandola
, een, als we de handwerklerares me-
vrouw Venema goed begrepen hebben,
knooptechniek, een soort macramé
maar dan met ander materiaal.

In het teken- en handenarbeidlokaal
waar tekenleraar Krijn Kluft de skep-
ter zwaait lagen de produkten van zijn
pupillen uitgestald. Aardig, soms ta-
lentvol, maar het geheel vonden we
minder boeiend dan verleden jaar,

mevr, kraan-meeth

mogelijk omdat toen de hnodrukken
zo'n leuk onderdeel van de tentoon-
stelling vormden. Maar waar het afge-
lopen zaterdagmiddag eigenlijk om
ging was het bewonderen van het nieu-
we lokaal en het konstateren, dat, zo-
als direkteur Nijboer in zijn uitnodi-
ging zegt, het tot één van de best in-
genchte lokalen in den lande behoort.
Wij kennen geen andere lokalen in
den lande, kunnen dus ook niet ver-

gelijken, maar wel vertellen dat deze
nieuwe aanwinst grandioos is. Door
het wegbreken van de aangrenzende
toiletgroep is een grote ruimte ont-
staan, waarin ingenieuze tekenbor-
den (kunnen in alle standen geplaatst
worden), werktafels, een oven met
thermostaat, een etspers en spoelbak-
ken voor het kleien. Allemaal heel
funktioneel want door een andere op-
zet van de ekspressievakken zal er een
intens gebruik van worden gemaakt.
De vakken handwerken en handenar-
beid, vroeger door resp. meisjes en
jongens gevolgd, worden nu samenge-
bracht in het vak handvaardigheid, dat
in het nieuwe schooljaar door beiderlei
kunne zal worden gevolgd. In de derde
klas kan uit de ekspressievakken (teke-
nen, handvaardigheid en muziek) een
keuze gemaakt worden, terwijl in de
vierde de leerlingen vrijwillig mee
kunnen doen.
We hadden de indruk dat er voor de
tentoonstelling dit keer minder belang-
stelling was dan verleden jaar, maar er
was een geanimeerde stemming die
voor een groot deel te danken was
aan een uitstekende kombo, bestaan-
de uit Victor Bakels (drums), John
Fijma (slag-gitaar), Mare Versteege
(bas-gitaar) en sologitarist Martin Schef-
fer, de jonge muziekleraar van de Wim
Gertenbach Mavo, die met zijn moderne
aanpak het muziekonderwijs op deze
school een heel eigen gezicht heeft ge-
geven.

meubelkeur zitparadijs
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur
voor alle inl. 070 - 553086
Apeldoorn Europaweg 170 ........ Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 ......... Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

adverteren
via een

Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie
van uw klanten is trouwens nog in
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal in de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draai nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer.

Gevr. GROOT HUIS
event. gestoff. of gedeel-
telijk gemeub., min. 8 ka-
mers, op jaarbasis. Met
recht tot verdere inhuur.
Tel. 023-37 5284 of Post-
bus 24, Santpoort - Zuid.

WONINGRUBL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

J948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 26 maart 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
nmg, voor een ieder ter inzage ligt een
bouwplan tot het oprichten van een verkoop-
ruimte aan de Dr. C.A. Gerkestraat hoek
Corn.v.d. Werffstraat.
Gedurende de termijn van de termzageleggmg
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 14 maart 1979
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Raparatlat
QASQEY8ER8 • QASHAARDEN

Varhalpcn van «torlngon
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend gat- «n watcrlnatallataur
H. A. 8PIERIEU8 Prinsesseweg 27
Zandvoort Talafoon 02607—5012

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

GROF HUISVUIL

Grof huisvuil wordt gratis opgehaald:
voor de maandagwijk: op de Ie en 3e woens-

' dag van de maand
voor de dinsdagwijk : op de 2e en 4e woens-

dag van de maand.
Het grof huisvuil kan op deze woensdagen
voor 7.30 uur v.m., zonder voorafgaande
kennisgeving, op de rand van het trottoir
worden aangeboden.

Grof huisvuil moet gebundeld zijn. De bun-
dels mogen niet langer zijn dan 1,25 m. en
niet zwaarder dan 40 kg.
Grote stukken, zoals koelkasten, fornuizen
e.d. mogen met groter dan 1,25 x 0,80 x
0,80 m. en niet zwaarder dan 50 kg. zijn.
Materialen van sloop- en bouwwerkzaamhe-
den worden niet meegenomen.
Particulieren kunnen kleine hoeveelheden
puin (minder dan 1/2 m3) brengen naar de
remise van de dienst van publieke werken,
Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdens de ge-
wone werkuren en op maandagen tot 7.00
uur n.m., of naar het overlaadstation aan de
Van Lennepweg, tijdens de gewone werkuren
op de eerste vier woensdagen van de maand.

De directeur,
ing. N. Wertheim.
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socialisten ongerust over uitvoering kollegeprogram maar ....

pvda wil nog geen beuk in samenwerking
Hoewel de partij van arbeid zich
zorgen maakt over de uitvoering van
het in september j.l. tussen socialisten,
christendemokraten, d'66 en inspraak
nu gesloten regeerakkoord -het zgn.
kollegeprogram- wil de partij op dit
moment nog niet de beuk zetten in de
samenwerking.

Mocht bij het aan de orde komen van
belangrijke zaken, zoals de bouw van
een nieuw politieburo en de uitbrei-
ding van het raadhuis, echter blijken
dat de andere frakties zich niet hou-
den aan de gemaakte afspraken zal de
pvda de samenwerking onmiddellijk op-
schorten en aan de leden van de partij
een uitspraak vragen of de samenwer-
king niet of wel moet worden voortge-
zet. Dit verklaarden bestuur en fraktie
tijdens de woensdagavond gehouden
openbare bijeenkomst varf de afdeling
in het Gemeenschapshuis bij monde
van afdelingsvoorzitter Pim Kuijken
en fraktievoorzitter Gert Toonen.
Eerstgenoemde achtte het onjuist om
op voorhand aan te nemen dat de poli-
tieke bondgenoten van de pvda in b
en w 'onbetrouwbaar zijn'. En in de
kleine botsingen die er zijn geweest,
zag Toonen nog geen reden om op stel
en sprong de partners de wacht aan te
zeggen. Waar de oorzaken liggen van
de gekonstateerde vertraging bij de
uitvoering van het kollegeprogram
alsmede de afwijkingen inzake het
regeerakkoord -is het de burgemees-
ter, zijn het de wethouders, de ambte-
naren, de frakties ? - viel op dit mo-
ment niets zinnigs te zeggen. Wel kon
Toonen meedelen dat er onlangs tus-
sen kollege en de vier in b en w sa-
menwerkende partijen een gesprek
heeft plaats gevonden over de pro-
blemen en knelpunten bij de verwezen-
lijking van het kollegeprogram. B en
w hebben toegezegd binnenkort met
een overzicht van de stand van zaken
te komen, vertelde Toonen aan de cir-
ca twintig personen die de vergadering
bijwoonden.
Pat er op dit moment nog zo weinig
zichtbaar is m.b.t. zaken als woning-
bouw, openbaarheid van bestuur etc.
vindt zijn oorzaak in het feit dat het
kollege op dit moment zwanger is
van nota's en plannen, verklaarde pvda-
wethouder Ide Murk Aukema. Maar de
meervoudige bevalling is aanstaande,
kondigde hij aan. Een geboorte vindt
zelfs eerder plaats dan werd verwacht.
De toeristenbelasting zal over veertien
dagen het daglicht zien in de vorm
van een voorstel 'dat uniek voor Ne-
derland kan worden genoemd', aldus
de portefeuillehouder. Want in de be-
lasting voor hotels, pensions, kamer-
verhuurbedrijven, e.d. is ook een
heffing op het verblijf van de dagtoe-
risten ingebouwd, onthulde Aukema.
Er was nog een onthulling.
Pvda-fraktielid Ab van der Moolen
deelde mee, dat het kollege vanaf 1
januari j.l. in navolging van de nieuw-
bouwvan EMM nu ook voor het oude
woningbestand van de vereniging de
één op één regeling hanteert. D.w.z.
50°/o van de woningen van EMM

waterstanden
rhrt. H.W. L.W. H.W. L.W.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

09.11
10.44
12.18
01.04
01.42
02.33
03.20
04.06
04.47
05.26

17.14
18.45
20.21
09.07
09.46
10.37
11.30
12.10
12.50
13.29

22.00
23.38
- .-
13.20
14.11
15.00-
15.40
16.22
17.04
17.49

06.00
06.40
20.41
21.24

•22.14
23.06
23.44
00.32
01.08
01.53

weth. aukema: 'b en w zwanger van nota's, maar
bevalling is nabij . . .'

rechtstreeks aan woningzoekenden
toewijst. Het bestuur van de woning-
bouwvereniging heeft daar 'met veel
pijn en moeite' mee ingestemd, maar
de leden zullen over de nieuwe rege-
ling nog een beslissing moeten ne-
men.

agenda
gemeenteraad

voor de openbare vergadering op dins-
dag 27 maart a.s. in het raadhuis, aan-
vang 20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 27
februari 1979.

2. Ingekomen stukken :
Protestbrief dd. 8 maart 1979 van
het bestuur van de kampeervereni-

'De Zeereep' aan burgemeester en
wethouders tegen het gevoerde be-
leid op de kamping.

3. Begrotingswijzigingen :
12e wijziging gemeentebegroting
1979 ; 3e wijziging begroting dienst
publieke werken 1979 ; 1e wijzi-
ging begroting woningbedrijf 1979.

4. Onderwijsaangelegenheden.
5. Transakties onroerend goed :

a. Huurkontrakt volkstuinenkom-
pleks Keesomstraat.

b. Verkoop grond aan eigenaren-be-
woners 3 woningen Fahrenheit-
straat.

'Wat gebeurt er als de leden de over-
eenkomst afwijzen ? , vroeg ée'n van
de aanwezigen.
Het gemeentebestuur heeft het laatste
woord.

c. Aankoop grond nabij Corn. v.d.
Werffstraat.

d. Verkoop grond in de Noordbuurt.
e. Grondruil Westerduin weg.

6. Bestemmingsplannen e.d.
ai Voorbereidingsbesluit Voltastraat

1.
b. Voorbereidingsbesluit Boulevard

Paulus Loot 99.
7 Subsidie aan jeugdcentrum 'De

Nachtuil' t.b.v. beroepskracht.
8. Beroepsschrift inzake weigering

bouw-vergunning voor dakkapel op
woning Noorderstraat 28.

9. Pre'advies over verzoek de woning
Diaconiehuisstraat 38-1 tot woon-
en kantoorruimte te mogen bestem-
men.

10. Aanleg centrale verwarming in ge-
meenjewoning.

11. Grondkosten 10 woningen aan de
A.J. v.d. Moolenstraat.

12. Wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Regionale Brandweer Kenne-
merland.

13. Benoemingen.
14. Rondvraag.

nieuwp
kört&klèïff

• Bij sloopwerkzaamheden van ver-
ouderde bunkers in de duinen werd
in een van de oude betonmassa's een
hoeveelheid zware eksplosieven aan-
getroffen. De politie lichtte de eksplo-
sieven-opruimingsdienst in, die het
achtergebleven materiaal op korte
termijn onschadelijk zal maken.

• De tonelisten van de zandvoortse
amateurtoneelvereniging 'Op Hoop van
Zegen' besluiten het winterseizoen '78
-'79 met twee voorstellingen van Clau-
dia van Rose Franken,onder regie van
Rob van Toornburg. De opvoeringen
vinden op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart a.s. plaats in het verenigingsge-
bouw 'De Krocht aan de Grote Krocht
en beginnen om 20.30 uur. Op woens-
dag 28 maart bestaat gelegenheid
voor plaatsbespreken in 'De Krocht'
tussen 20.00 en 21.00 uur.

• Als vervolg op de door het i/rouwen-
kafee georganiseerde thema-avond
over aanrandingen,wordt op woens-
dag 28 maart a.s. in het aan de Fahren-
heitstraat gevestigde etablissement de
film 'It's nota pretty picture' vertoond.
Aanvangstijd 20.30 uur.

« Voor de inrichting van de straatjes en
pleintjes in het centrum van de noord-
buurt tot woonerf en wandelgebied heb-
ben b en w een schetsplan gemaakt,dat
zij met de buurtbewoners willen bespre-
ken op een openbare hoorzitting op
woensdag 28 maart a.s. in het Gemeen-
schapshuis. Aanvang.20.00 uur. Vanaf
heden kunnen belanghebbenden en be-
langstellenden op een grote kaart in de
hal van het gemeentehuis de inrichting
van de woonerfstraten Achterom, Gast-
huisstraat, Pakveldstraat, Rozenobel-
straat en Jan Snijerplem tijdens de
openingsuren bekijken.

14 maart - 20 maart 1979

overleden : Anna Sophia de Ruijter,
geb. Sattelmeijer, oud 85 jaar ; Marga-
retha Johanna Clasina Brand, geb. Jan-
se, oud 53 jaar; Petronella Agatha van
Haaster, oud 71 jaar.

ondertrouwd : Ronald Bos en Jo-
hanna Caroline Pront ; Bartholomeus
Pieter Jongert en Anthonie Jacoba
Maria Berkhout.

getrouwd : Jacobus Petrus Maria
Barnhoorn en Josina Hermana Pfaff.

overleden buiten de gemeente :
Cornelis Koper, oud 34 jaar ; Albert
van Moppes, oud 78 jaar ; Johannes
Bernardus van Cortenberghe, oud 66
jaar , Maria Ehzabeth Johanna Koper,
geb. van der Steen, oud 69 jaar.

overleden : Elisabeth van Gemert,
geb. Kamps, oud 67 jaar.

zandvoorfse ondernemers
willen bioskoop

Het ontbreken van een bioskoop (al
dan niet in openluchtvorm) wordt
door bijzonder veel ondernemers ge-
zien als een negatief aspekt van het
toeristiese centrum Zandvoort. Veel
ondernemers vinden dat een dergelijke
ontspannings mogelijkheid in een bad-
plaats als Zandvoort niet mag ontbre-
ken.'

Dit staat te lezen m het woensdaga-
vond door de Kamer van Koophandel
voor Haarlem en Omstreken m hotel
Bouwes gepresenteerde rapport over
de ekonomiese relatie tussen onderne-
merschap en toerisme m Zandvoort.
Het rapport, dat is samengesteld aan
de hand van een vorig jaar gehouden
enquête onder de zandvoortse onder-
nemers, bevat een groot aantal gege-
vens over de stand van zaken bij het
bedrijfsleven van de badplaats en de
wensen en verlangens die de ^nderne-

mers koesteren t.a v.ontspanmngspro-
jekten in- en buiten het zomerseizoen.
Zoals gemeld prijkt een bioskoop boven-
aan het verlanglijstje van de midden-
stand. Na de bioskoop volgt de rekre-
atieve eksploitatie van het bmnenter-
rem van het circuit Dit terrein kan
volgens veel ondernemers een ant-
woord zijn op het huidige gebrek aan
rekreatiemogelijkheden op dagen dat het
geen strandweer is, zowel voor de gas-
ten die dan reeds in Zandvoort verblij-
ven alsook voor diegenen die dan m de
Amsterdamse en Haarlemse agglomera-
ties op zoek zijn naar rekreatiemoge-
lijkheden. De gedachten gaan vooral
uit naar opvulling van het bmnencir-
cuitterrem met een amusementspark
van kaliber. Een groot aantal onder-
nemers wijzen in dit verband naar
amusementsparken zoals de Efteling,
Slagharen en de Beekse Bergen , aldus
het K.v.K. rapport.



De onderhandelingen tussen de gemeente Zandvoon en de familie Quar-
les van U/ford over de aankoop door de gemeente van het duinbezit van
de familie aan de kop van de Corn. van der Werffstraat, waarover de koe-
rant de lezers beging deze maand berichtte, hebben tot resultaat gehad
dat b en w de raad thans voorstellen het terrein aan te kopen. Van de
koop is voorlopig uitgezonderd de strook langs de Zandvoortselaan, zie
foto, waarop enkele woningen zijn gebouwd. Het gemeentebestuur tracht
voor de aankoop van dit gedeelte een optie van de familie Quarles van Uf-
ford te krijgen.
Over de prijs van het aan te kopen terrein wordt in het voorstel met geen
woord gerept, wél dat men met de familie is overeen gekomen dat deze
zal worden herzien, wanneer de grond binnen tien jaar wordt bestemd
voor woningbouw. Momenteel heeft het gebied, evenals het omringende
duinterrein van de Amsterdamse Waterleiding en de gemeente Zandvoon,
de bestemming van natuur- en rekreatiegebied waarop niet mag worden
gebouwd.
B en w zeggen de grond te willen aankopen om er zeker van te zijn, 'dat
dit gebied op enigerlei wijze ten goede komt aan de zandvoortse gemeen-
schap'. Dat kan in de gedachtegang van het kollege zowel natuurgebied
als woningbouw zijn. Wij zijn benieuwd of de gemeenteraad, indien hij
de grond aankoopt, zich eveneens zo vrijblijvend tegenover de toekom-
stige bestemming van het duin.zal opstellen als b en w.

lawaaierige boomfeestdag
T/Vaar zijn eigenlijk de juffen en de
meesters? ' vroeg iemand toen na af-
loop van het bomen planten wethou-
der Termes niet de kans kreeg zijn toe-
spraak tot de zesde klassers van de
vier deelnemende scholen uit Zand-
voort-Noord te houden.

Het spreken werd hem door de joelen-
de meute onmogelijk gemaakt. De
vraagsteller lachte om zijn eigen op-
me'rking. Nog niet zo lang geleden
zelf nauw betrokken bij het onderwijs
was hij er waarschijnlijk al aan gewend
dat leerlingen alleen luisteren wanneer

• hen dat zelf goed uitkomt. En het
kwam hen goed uit dat de wethouder,
nadat hij ten einde raad maar de vaan-

mevr. kraan-meeth

tjes aan de hoofden van scholen had
uitgereikt, de rest van de ochtend
schoolvrij verklaarde. Uit het gejuich
begrepen we dat de kinderen niet
doof waren, iets waaraan we ernstig
hadden getwijfeld toen ook direkteur
Wertheim van Publieke werken zijn in-
struktie-praatje ettelijke keren had
moeten onderbreken omdat er gewoon
doorheen gekletst werd.
Genoeg over deze wanklank op Boom-
feestdag. Boomfeestdag, niet boom-
plantdag, zoals de heer Rudenko, voor-
zitter van de afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde ons uitlegde, en die ter ge-
legenheid daarvan als afgevaardigde van
de afdeling bij het planten aanwezig
was. Er was trouwens nog meer belang-
stelling deze ochtend want behalve
een aantal funktionarissen van de plant-
soenendienst zagen we de raadsleden
Ineke Wind (met man en kroost), Atte-
ma en Toonen. Het gebeuren speelde
zich af in het eigen huis van de dienst,
de kantine van de remise, dat wil zeg-
gen het kulinaire gedeelte, het laven
met flesjes, uitstekende koffie en voor-
treffelijke gevulde koeken. Het buiten-
gebeuren had plaats op een terrein van
1550 m2 aan de achterkant van de Vol-
tastraat opzij van de remise. Zoals ieder
jaar had ook nu de plantsoenendienst
het voorbereidende werk gedaan. Trou-
wens de schooljeugd had het dit keer
toch al niet moeilijk want de stamme-
tjes van de nieuwe aanplant waren
door de strenge winter erg dun en teer,
zo hoorden we van de heer Visser van

de plantsoenendienst, die ons verder
vertelde dat er door de kinderen deze
ochtend geplant waren 150 Populis Tre-
mula (ratelpopulier), 100 abelen, diver-
se wilgen en heesters waaronder duin-
doorn, meidoorn en krentenbomen.
En nu hopen we van harte dat deze
nieuwe aanplant het voorbeeld gaat
volgen van de in 1976 bij de Tollens-
straat ter hoogte van de begraafplaats
aangebracht beplanting. Deze groen-
voorziening is namelijk een lust voor
het oog.

Vier maanden van gedwongen rust heb-
ben de zaterdagvoetballers van Zand-
voort'75 beslist geen parten gespeeld.
Afgelopen zaterdag verschenen zij op
de grasmat alsof ze nooit weg waren
geweest. Dat gold niet minder voor de
voetballers van de tegenpartij : Bloe-
mendaal. Dit in de onderste regeionen
van de kompetitie vertoevende elftal
was niet van plan zich door de kust-
bewoners onder de voet te laten lopen
en gaf vooral in het begin van de wed-
strijd uitstekend partij. In de eerste
'vijftien minuten bleef Zandvoort'75
de tegenstander niet zonder moeite de
baas, daarna slaagde de ploeg er in
Bloemendaal tot ver achter de midden-

'lijn terug te dringen. Maar de klup van
de buurgemeente gaf zich nog niet
gewonnen. Het elftal bleef uitkijken
naar een geschikt moment om Z'75
voor een voldongen feit te plaatsen.
Die kans greep en kreeg Bloemendaal
bij de toewijzing van een vrije trap en
scoorde. Nog voor het ingaan van de
rust betaalde Zandvoort Bloemendaal
met gelijke munt terug. Een vrije trap
werd door het duo Krijgsman - Veen-
stra in een doelpunt omgezet.
De tweede helft werd vrijwel volledig
door Zandvoort beheerst. Bloemendaal
kwam er nauwelijks nog aan te pas.
Joop Paap, Dirk Koper en Ronald Zaad-
noordijk kregen fraaie scoringskansen,
maar hadden weinig geluk bij het af-
werken. Zandvoort bleef echter vol-
houden en dat de aanhouder wint be-
wees Karel van der Reijden die zijn

uoarbe
Naeranr

b&w leggen zich neer
bij subsidie"nachtuil"kracht

kerkdiensten

Burgemeester en wethouders zullen
zich niet langer verzetten tegen ver-
lening van subsidie aan de beroeps-
kracht van de jongerensociëteit 'De
Nachtuil' t.e.m. 31 juli a.s. Wel dient
de gemeenteraad voor die datum een
beslissing te nemen of voortzetting
van de gemeentelijke bijdrage gedu-
rende een langere periode mede uit
financieel oogpunt verantwoord is,
aldus het kollege. Het brengt het ver-
zoek om subsidie door 'De Nachtuil'
in de raadsvergadering van a.s. dins-
dag ter tafel.

Aanvankelijk wilden b en w de aan-
vullende gemeentelijke subsidie in de
salariskosten (f. 9.000,-- per jaar) ge-
lijk met het beëindigen van de rijks-
bijdrage in deze kosten (f. 27.000,--)
laten vervallen. Het kollege baseerde
zijn standpunt op het totnogtoe ont-
breken van voldoende inzicht in de
aktiviteiten van de sociëteit wat be-
treft de begeleiding van de 12-16 ja-
rigen, de vernieuwing van het onder-
dak van 'De Nachtuil' in samenhang
met een betere behuizing voor het
wijkcentrum 'T Stekkie' en een totale
planning van de welzijnsvoorzieningen
in de nabije toekomst. Het gemeente-
bestuur vreesde dat door de uitgaven .
t.b.v. de beroepskracht van de socie-
teit 'op voorhand beslag zou worden
gelegd op een onevenredig deel van de
voor het totale welzijnswerk beschik-
bare middelen.' Daarom wilden b en
w gelijk met de rijksbijdrage de door
de gemeente verstrekte subsidie intrek-
ken tot er meer bekend zou zijn over
de begeleiding van de 12-16 jarigen en
de welzijnsvoorzieningen in het alge-
meen.
De kommissie van financiën en onder-
wijs, die begin deze maand over dit
onderwerp vergaderde, was het met
de zienswijze van b en w wel eens,
maar kon zich niet verenigen met het
stopzetten van de subsidie gelijk met
het wegvallen van de rijksbijdrage in
april a.s. Dat zou betekenen dat 'De
Nachtuil' de jeugdbegeleider op korte
termijn zou moeten ontslaan en dat
vonden de leden van de kommissie te
abrupt. Bovendien achtten zij het on-

klup door middel van een formidabele
treffer aan de verdiende zege hielp. Ach-
terspeler Swart had een werkzaam deel
in de voorbereiding van de winnende
goal.

De stand in de kompetitie, met Zand-
voort'75 op de tweede plaats, ziet er
als volgt uit:
V V RA
Z'75
KIC
Halfweg
SMS
SVJ
RCH
B'daal
Velsen
SC Kinheim
DEM

12
11
11
11
9

10
10
11
10
11
12

10
7
6
4
3
4
4
3
2
2
0

1
2
2
3
3
1
1
3
4
3
5

1
2

3
4
3
5
5
5
4
6
7

21
16
14
11
9
9
9
9
8
7
5

41-9
26-15
16-8
9-14

12-16
14-24
19-18
17-18
10-14
18-24
4-28

juist de beroepskracht nu te laten
gaan en over drie maanden weer aan
te namen, indien zou blijken dat deze
wel degelijk nodig is voor de 12-16
jarigen en ook past in de welzijnsvoor-
zieningen op langere termijn.
Onder druk van de kommissie heeft het
kollege thans besloten de raad voor te
stellen de eigen bijdrage tot juli a.s.
voort te zetten en tevens de rijkssubsi-
die voor rekening van de schatkist
van de gemeente te nemen. Dat komt
neer op een bedrag van f. 14.000,--
voor de komenden maanden. In de
raadsvergadering van juni of juli zal
op grond van o.a. de aanvullende
rapportage inzake de zandvoortse
jongeren tussen 12- 16 jaar worden
beslist over verdere voortzetting van
de subsidie voor de beroepskracht van
de Nachtuil.

( I.M. )

CIRCUIT

DN/OORT
AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. MEHACO bedrijfwagens
t/m vergelijkende test vrachtwa-
Do. gens (20-tonners)
Vr. Politie UTRECHT

rijvaardigheidslessen
Politie AMSTERDAM
rijvaardigheidslessen

Za.
en
Zo.

Kampioensraces KNMV

Inlichtingen
Tel. 8284

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
wan 17-30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van l1 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
yoort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 3459.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingal 2, Haarlem, telefoon
023-256106.
Geeft dirtkt hulp wanneer u die nodig
h««ft bij tkutt probUmen.

ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING
DINSDAG IN STADSSCHOUWBURG

o Volgende week dinsdag geeft de
zandvoortse Operette Vereniging in
de haarlemse stadsschouwburg een
uitvoering van de operette 'Die Gold
'ne Meisterin- van Edmund Eysler.
De instrumentale begeleiding van
vokalisten en koor wordt verzorgd
door het amsterdamse muziekgezel-
schap 'Intermezzo'. De entreebewij-
zen voor de voorstelling van 27 maart
bedragen f. 10,00 p.p. en kunnen
worden besteld via de telefoonnum-
mers 40 85, 62 20, 38 40 en 28 70.
De uitvoering in de schouwburg be-
gint om 19.45 uur.
In een begeleidend schrijven vestigt het
ZOV-bestuur er nog eens de aandacht
op dat tengevolge van het ontbreken
van geschikte zaal- en toneelruimte in
Zandvoort de vereniging sinds jaar en
dag is aangewezen op Haarlem. Een
handikap voor de volledige ontplooiing
van de vereniging, maar men blijft ho-

pen op een oplossing die het mogelijk
zal maken in Zandvoort opvoeringen
te geven 'met alles er op en er aan'.
Voor de voorbereiding van een voor-
stelling behoeft ZOV gelukkig niet
zo ver van hu is. l n het centrum van
de gemeente beschikt de vereniging
over een zaal waarin een op het pro-
gramma geplaatste operette door het
gezelschap wordt ingestudeerd. In het
Gemeenschapshuis vinden, met een
korte onderbreking tijdens de zomer-
maanden, iedere donderdagavond re-
petities plaats die om 8 uur beginnen.
Wie belangstelling heeft aan sen op-
voering mee te werken is van harte wei-
kom op deze avonden, aldus het be-
stuur.

HERVORMDE KERK
zondag 25 maart a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, mmv.

Wim Lekkerkerker, trompet.
Jeugdkapel :
10.30 uur : Dhr. C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 maart a.s.:
10.00 uur : Ds. A.A. van der Leer te

Driehuis.
19.00 uur : Ds. T. de Boer te Hoofd-

dorp.

PROTESTANTENBOND
zondag 25 maart a.s.:
10.30 uur : 'Samen leven' film 'Leven

in negen afleveringen' met
diskussie.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 maart a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 25 maart a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via helJelefoon-
nummer van uw huisarts. ^\

ZUSTERDIENST
zaterdag 24 er/zondag 25 maart a.s.:
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje 27, tel. 2791.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

•7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandyoortse Koerant bv,

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.



zomermode in keur
Terwijl dikke sneeuwvlokken naar be-
neden dwarrelden om te bewijzen dat
maart nog steeds zijn staart roert intro-
duceerde Papilion Damesmode vorige
week donderdag in hotel Keur haar
nieuwe zomerkollektie. Een ladyspea-
ker gaf deskundig uitleg bij de model-
len, die met veel elan door een acht-
tal mannequins werden getoond.

'niets bijzonders' zult u zeggen, maar dat
was het nu toevallig wél, want lady-
speaker Thea van 't Hof en de manne-
quins Joyce, Ans, Lenie, Ada, Miep,
Inge en Tiny zijn geen broeps maar
Vrouwen van Nu. Desondanks kan de

mevr. Kraan - Meeth

heer Kleerekooper, eigenaar van Papil-
Ion, heel tevreden zijn want de show
werd beslist professioneel gebracht, zo-
wel wat de presentatie als het kommen-
taar betreft, en de bezoeksters hebben
zich een duidelijk beeld kunnen vor-
men van wat de komende maanden ge-
dragen wordt. En dat zijn dan om te
beginnen heel vrouwelijke modellen,
zachte tinten, veel smockwerk, elastiese
tailles, en bandjes en knoopjes aan de
vrij laag op de elleboog vallende mouw.
Het vrouwelijke element wordt nog
geaksentueerd door het materiaal, soe-
pel vallende stoffen zoals voile, draion
polyester met een jersey-effekt, crêpe
en dralon-polyester, en alle jurken en
bloeses die hiervan zijn gemaakt kun-
nen als een rolletje in de koffer mee
op reis genomen worden en komen op
de plaats van bestemming weer kreuk-
loos te voorschijn. Zeker vogr de reis-
lustige Vrouwen van Nu een uitkomst!'
Wat ons tijdens de show opviel was dat
Papillon ook in de grote maten zulke
bijzonder charmante japonnen heeft.
De mannequin die maat 46 showde
kreeg geregeld een applaus en ten be-
hoeve van onze medezusters in deze
maat noemen we een heel mooi witte
japon met groene bloemenrand, een
eveneens witte japon met uitlopende
noppen (f. 159,--) en een chique twee-
delig komplet, japon en jasje voor
f. 189,--. We vonden het eerlijk gezegd

zaken in zandvoort
'Else en Ansje gaan ieder een eigen
weg'. Een intrigerende advertentie,
maar die er gewoon op neer komt
dat 't Kinderwinkeltje aan de Buure-
weg nu voortaan alleen door Else ge-
dreven wordt en, zoals vroeger, alleen
maar kinderkleertjes verkoopt, en dat
Ansje zich toelegt op het maken van kle-
ren voor volwassenen. Vlet maken van
kleren' is wel een ongelukkig uitdruk-
king voor wat zij in werkelijkheid doet.
Zij vervaardigt bijzondere kreaties
voor vrouwen die graag iets eksklusiefs
dragen. Hóe eksklusief bleek bij de
opening vrijdagmiddag, waar tal van
vrienden en relaties Ansje Molenaar
kwamen gelukwensen in haar mode-
winkeltje op de hoek van het Gasthuis-
plein. 'Alsjeblieft geen boetiek' zegt
Ansje zelf, die er begrip voor heeft dat
niet alleen vrouwen met maat 36 graag
uitgaan en flaneren in wijde gebloemde
toestanden. Ook in de grotere maten is
er dus veel te bewonderen en het mooi-
ste is, en dat zal iedere vrouw beamen,
dat ze van haar kreaties nooit een twee-
de eksemplaar zal vervaardigen. Het is
allemaal eenmalig.
De japonnen zijn van eerlijk materiaal,
zuiver katoen {dat zij zelf in aparte tin-
ten verft), zijde en voile, allemaal uit
onze eigen land. Alleen de gebloemde
zomerstoffen waar ze mee werkt, ook
in kombinatie met effen, haalt Ansje
zelf uit Ibiza.
Dan zijn er nog een paar heel aparte
jumpers, zelf gebreid natuurlijk. En waar
iedereen verrukt van is dat zijn de tas-
jes. Ansje heeft daar iets heel bijzon-
ders van gemaakt, met beeldig geborduur-
werk, frutseltjes en kant. U moet ge-
woon even naar het Gasthuisplein om
te kijken, want deze kunststukjes tarten
iedere beschrijving. Trouwens iedereen
die in het werk van Ansje Molenaar ge-
l'nteresseerd is adviseren wij een bezoek-
je aan de zaak. want behalve wat wij u
zo juist noemden etaleert zij ook haar
zelf in de duinen geplukte en gedroogde
plantjes en bloemen, heel verfijnd in
zilveren, maar ook in eenvoudige houten
lijstjes gevat.
En ze etaleert ze niet alleen, ze verkoopt
ze ook.

allemaal heel betaalbaar, want een wit-
rode bloese met voile effekt is iets dat
iedere vrouw voor f. 38,00 toch wel
aan haar garderobe wil toevoegen. Ver-
der zagen we een heel aardige zacht
beige japon met een flatteuse elastiese
taille, ook in mosgroen verkrijgbaar
voor slechts f. 79,--. Ook waren er leu-
ke kombinaties zoals een stretchpanta-
lon voor f. 119,-- gekompleteerd met
een linnen blazer (f. 130,--) waaronder
een klassieke bloese van f. 45,--. Een
verrukkelijk bezit waar eindeloos mee
te kombineren valt. Een ander sportief
geheel werd gevormd door een geruite
rok met een kobaltblauwe bloese en
een beige blazer. Heel leuk, alleen jam-
mer dat de mannequin er een zwarte
toque bij droeg. Ze zijn weer in de
mode en staan heel charmant bij een
deux-pièces of een lange zomermantel,
maar wij zouden in dit geval niets op
ons hoofd hebben gezet, desnoods
een leuke sportieve baret.
We vonden het moedig van een paar
mannequins om de nieuwe badmode te
laten zien. Niet vanwege het bloot maar
vanwege het weer dat die middeg hoe
langer hoe winterser werd. Toch was de
minuskule bikini die tiener-mannequin
Joyce droeg erg leuk, en voor f. 48,--
niet duur. In dezelfde prijs waren de
badpakken, waarvan een zwart en een
groen in een perfekte pasvorm getoond
werden. Ook verdienen de regenjassen
, waaronder een beige met tranches,
en een flatteus zwart eksemplaar, ge-
noemd te worden. En dan besluiten
we, net als de show zelf, met avond-
kleding. We zagen een lavendelkleurige
avondjurk met geplisseerde palerine, wel
f. 550,-- maar ook erg mooi. Dan was
er nog iets liefs in lila voile voor f.
350,-. Persoonlijk vonden we het aller-
mooiste een ivoorkleurige kreatie met
lange mouwen en gaat u daarvoor nu eens
even kijken bij papillon in de Hatte-
straat. U z'ult zien dat uvoor nog geen
f. 200,- op een galafeest kunt schitte-
ren. Om eksakt te zijn voor f. 189,-

hier
staat
uw
brief

De winter is hopelijk voorbij en prak-
tsich alle vogels en reeën die door de
felle kou in nood kwamen en werden
opgevangen in het dierentehuis, zijn
door de beheerder in de natuur terug-
gebracht. Een woord van hulde aan alle
helpers is zeker op zijn plaats.
Dat onze mensen van de Dierenbescher-
ming zich dagelijks hebben ingezet
spreekt haast vanzelf, zij beschouwen
dit als hun taak. Daarnaast zijn vele
mensen om hun huis, maar ook in de
duinen gaan voederen. Met bordjes in
de flats, en voor de ramen maakte men
de omgeving er op attent, dat daar
voedselresten konden worden afgegeven.
Van het ontvangen brood, visafval,
vlees, vet, etc.etc. werd dan een goed
vogelmaal klaargemaakt en daarna naar
de verzamenplaats van vogels gebracht.
Zodoende zijn tienduizenden vogels
in leven gebleven.
De plaatselijke levensmiddelenzaken en
restaurants hebben zich ook niet onbe-
tuigd gelaten en de grote hoeveelheden
voedsel hebben ons flink geholpen.
Veel hulde voor onze plaatselijke die-
renarts, Mevr. Dekker, haar man en
hun helpers. Dagelijks werden tochten
langs het strand tot Noordwijk onder-
nomen, aansluitend naar IJmuiden. On-
derweg werden de in nood verkerende
vogels meegenomen, dan eerst door
mevr. Dekker verzorgd, waarna de
vogels een onderkomen kregen in het
hospitaal van het Vogelrampenfonds.
Ondanks de ontzettende kou was dit
alles een hartverwarmende zaak.
Al deze mensen wil ik hierbij heel har-
telijk danken voor wat zij deden.
De vogels zullen u een prachtig voor-
jaarconcert als dank aanbieden.

Hoogachtend,

A. Werkhoven
(voorzitter Dierenbescherming)

Op deze manier wil ik iedereen / ' v
bedanken voor de simpathie die ik

ondervonden heb bij de opening van
mijn eigen"wijze" modewinkeltje; :

''Ansje v;; : ' ; ' ;
Molenaar

DENKT U AAN
VAKANTIE IN DE ZOMER

Dan wordt het nu zo langzaam TOCH TIJD

VOOR

VLIEGREIZEN
CRUISES
TREINREIZEN
EIGEN-AUTO REIZEN
RIJN- en MOEZELREIZEN
GRANDIOZE AMERIKA- CANADAREIZEN
CAMPINGREIZEN
ENZ. ENZ. ENZ'

NAAR

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20 '
tel. 2560 - 3203
Zandvoort

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

RUILWONINGEN
MAAND MAART 1979

1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning
Van Lennepweg, voor bejaarden
of alleenstaanden.
Huurprijs f. 102,90 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

2. Aangeboden : Beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 110,65 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

3. Aangeboden : Flatwoning Lorentz-
straat (vrijgezellenflat).
Huurprijs f. 340,60 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

4. Aangeboden : Flatwoning Lorentz-
straat.
Huurprijs f. 468,10 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belang-
stellende huurders van EMM óf gemeen-
tewoningen dienen vóór eind Maart schrif-
telijk te reageren onder vermelding van de
aan te bieden woning en het lidmaatschap-
nummer.



SCHOONHEIDSSALON
"LAVINA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage,
behandeling volgens'a f spraak.
Lavina van Tetterode - Snellens
Brederodestraat 77 - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos

Te koop
WOONHUIS

(met kleine winkel)
POSTSTRAAT12

Prijs n.o.t.k.
Inl. Mak. J.H. Koning

Tel. 40 20 en 29 57

NETTE HULP
gevraagd

1 ocht. p.w. f. 10,-- p.u.
Tel. 37 58, Patrijzenstr. 3.

Wie helpt
Ansje Molenaar
(als thuisnaaister) met haar
eigen"wijze" mode
Bel dan even 3004 of kom
langs op het Gasthuisplein

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,--.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. '
Fa.'Vfaterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Floningstrut 104 tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisajïeth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

1948 ur 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
8 Knippen
• Scheren
• Plukken
9 Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

1ERSTEEGE
•ft ttotetolrftrbtbrijt

18 • Zanbbooct
fcrtttotm 02507-4490

Verhuur - Inrichting
"DE-WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPIJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIG INSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

•H.C. 1638

TALENS hobby verven
voor model bouwen en
verschillende papiersoorten.

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

INLIJSTEN bij
"DE BOET'

winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

restaurants

Visrestaurant
Duivenvoordeti

TELEFOON

02507-2824
RtKrvetrtödi&wtafrl

HALTESTRAAT 49

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

ZANDVOORT

r chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881

Insf ailaf ie bureau
CPÜOENEIIEIN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484*

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
UdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.
Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

meubelkeur zrtparadijs
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f. 1995,-
dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur
voor alle inl. 070 - 553086
Apeldoorn Europaweg 170 ........ Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83.. Donderdag

koopavond
Zandvoort Stationsplein 13-15 ......... Vrijdag

koopavond
Scheveningen elke zondag geopend.

DEALER
Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE
o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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nieuw idee voor toeristenbelasting al drie jaar oud
Wat is er zo nieuw aan de toeristenbe-
lasting -'uniek voor Nederland' zei
vorige week wethouder Aukema- zo-
als die binnenkort voor de zoveelste
maal door b en w aan de gemeente-
raad wordt gepresenteerd?

De wethouder deed er afgelopen woens-
dag nogal geheimzinnig over maar vrij-
dagmiddag lag het voorstel in de bus
van de koerant. Het nieuwe element
in de belasting, die totnogtoe door de
gemeenteraad werd afgewezen, is een
verordening die het verblijf van dagtoe-
risten in niet-logies verstrekkende hore-
kabedrijven, zoals bars, kafetaria's res-
taurants, bistro's, strandbedrijven, enz,
belast. De heffing is gebaseerd op het
aantal m^ van de voor de bezoekers
van de etablissementen beschikbare
ruimte. Afhankelijk van het karakter
van de onderneming varieert het tarief
van f 4,50 tot f 9,- per m2.
Het idee van de nieuwe heffing is overi-
gens niet zo uniek als de wethouder
ons wil laten geloven. Drie jaar geleden
lanceerde de toenmalige burgemeester
van Zandvoort, de hr. A.IMawijn, deze
methode. Kort daarop werd zijn plan
zowel door het bedrijfsleven als de ge-
meenteraad van de hand gewezen.
De door het kollege voorgestelde hef-
fing op het nachtverblijf van toeristen
in hotels, pensions, kamerverhuurbe-
drijven, campings, kampeerhuisjes, ed.
is ongewijzigd gebleven: f 0,50 per
overnachting. Door middel van een wij-
ziging van de legesverordening willen
b en w de speelautomaten met f 500,-
per automaat belasten en de entreebe-
lasting van het kasino van f 1,-
brengen op f 1,25 p.p. Als datum van
invoering noemt het gemeentebestuur
1 januari van het volgend jaar.
Begin mei zal de door het kollege voor-
gestelde toeristenheffing door de kom-
missies van advies en bijstand worden
behandeld en zullen belanghebbenden
in de gelegenheid worden gesteld hun
visie te geven op de belastingvoorstel-
len. Wethouder Aukema verwacht dat
de heffing ook nu weer op heel wat
tegenstand zal stuiteri, met name van
de kant van de plaatselijke onderne-
mers. Politiek kan het interessant en
zelfs spannend worden. Zo beschou-
wen de socialisten het als een testcase
voor de afspraken die er tussen hen, de
christendemokraten, d'66 en inspraak
nu zijn gemaakt over de invoering van
een toeristenbelasting in 1980.

STRANDBEZOEKERS
OPGELET

Vrijdagmiddag heeft de door de poli-
tie gewaarschuwde mijnopruimings-
dienst aan het strand voor de rotonde
een zgn. markeringsgranaat verwijderd
en later onschadelijk gemaakt. Marke-
ringsgranaten worden door de marine
bij oefeningen op zee gebruikt en drij-
ven vaak in de richting van de kust.
Strandbezoekers wordt aangeraden de
aangespoelde projektielen niet aan te
raken, maar direkt de politie van de
vondst in kennis te stellen. Voordien
kan men de plaats aangeven.
De granaten bevatten een hoeveelheid
fosfor, welke bij ontbranding ernstige
wonden kan veroorzaken.

ZITBELASTING IN KAFEE'S

eanduoortse Noerartf

kelner: 'u moet nu nog met mij afrekenen, meneer, volgende maand
worden er parkeermeters naast de tafeltjes geplaatst'.

• Zaterdagavond hebben ruim twintig
leden van de zandvoortse reservepoli-
tie anderhalf uur gezocht naar een 11-
jarige uit een kinderhuis te Bloemen-
daal afkomstige jongen. Hij was na
een strandwandeling niet op de afge-
sproken tijd in het kinderhuis terugge-
keerd. De knaap werd gezond en wel
aangetroffen in de buurt van Bouwes
Palace.

o Zondagmiddag kwam een 20-jarige
wielrenner uit Haarlem tijdens een
trainingsrit op het rijwielpad naar
Noordwijk ten val en brak een sleutel-
been. Per ambulance werd de onfor-
tuinlijke rijder overgebracht naar een
ziekenhuis in zijn woonplaats.

• Sinds begin deze maand beschikt de
afdeling Zandvoort van de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren over een
jeugdbrigade. De circa vijftien jongens
en meisjes die zich'spontaan voor de
brigade hebben opgegeven zullen diver-
se aktiviteiten van de dierenbescher-
ming daadwerkelijk gaan ondersteunen.
Op dit moment verspreiden zij een
huis-aan-huis folder, waarin stelling
wordt genomen tegen de zeehonden-
jacht in Canada.

• Op uitnodiging van de cda-Kamer-
kring Haarlem -waartoe ook Zand-
voort behoort- geeft oud-staatssekre-
taris M. van Rooyen a.s. donderdag
een uiteenzetting over de jongste ont-
wikkelingen rond het ombuigprogram
van de regering 'Bestek '81'. De bij-
eenkomst,van de kamerkring wordt
gehouden in gebouw De Deining te
Hoofddorp. Aanvang 19.30 uur.

b&w verwerpen plan gasthuispleinbewoners
'Wij zullen ons met alle mogelijke le-
gale middelen verzetten tegen het
plan van het gemeentebestuur voor de
herinrichting van het Gasthuisplein',
dit is de eerste reaktie van de bewo-
ners van het plein op de officiële me-
dedeling dat geen van hun suggesties
en ideeën omtrent de herinrichting
door het kollege zijn overgenomen.

B en w hebben hun keus definitief la-
ten vallen op het drie jaar oude plan
van publieke werken en de politie voor
de herinrichting van het plein. Dit
plan behelst een rijbaan aan de zuid-
zijde van het plein, vijfentwintig par-
keerplaatsen ten noorden van de rij-
baan en een autovrij voetgangersge-
bied op het gedeelte^an het plein tus-
sen Swaluëstraat en Gasthuisstraat.
De gehele bestrating van het plein
-dus ook de rijbaan- zal worden aan-
gepast aan het (verhoogde) nivo van
het wandel- en voetgangersgebied.
De bewoners van het Gasthuisplein
zijn fel tegen deze oplossing gekant en
willen met uitzondering van het verbre-
den van het trottoir aan de zijde van
het kultureel centrum de huidige ver-
keerscirkulatie over twee banen hand-
haven. Zij vrezen dat door de invoe-
ring van tweerichtingverkeer over een
rijbaan een onmogelijke situatie zal
ontstaan.
Het gemeentebestuur daarentegen is
van mening dat door het handhaven
van de rijbaan aan de kant van het kul-
tureel centrum de sfeer van het plein
nadelig zal worden beïnvloed, terwijl
deze rijstrook de automobilisten zal
stimuleren de Gasthuisstraat (voetgan-

gersgebied) in te rijden. Bovendien
zullen de gescheiden rijbanen verkeers-
aantrekkend werken, aldus b en w.
Ook het reserveren van parkeerplaatsen,
waarop door de bewoners van de om-
liggende straten is aangedrongen, wijst
het kollege van de hand. Het is van
oordeel dat het met name tijdens het
zomerseizoen en tijdens de weekeinden
onmogelijk is de parkeerplaatsen voor
anderen dan de bewoners af te sluiten.
Volgens b en w biedt het door pw en
de politie uitgewerkte projekt de vol-
gende voordelen:
1. de overlast aan de bewoners van ge-
parkeerde auto's wordt teruggebracht
enz.
2. bij onverhoopt fout parkeren zijn
de auto's door de bredere trottoirs en
palen toch altijd verder verwijderd van
de woningen dan in de huidige situ-
atie.
3. aan de behoefte aan parkeergelegen-
heid ten behoeve van de aan het plein
gevestigde bedrijven en instellingen
wordt voldaan.
4. het plein kan door het aan de auto
ondergeschikt te maken dienen als
een plezierig plein mede geschikt voor
evenementen.
Vooral de bewoners van het Gasthuis-
plein zijn bijzonder teleurgesteld door
het standpunt van b en w. Aan de in-
spraakprocedure mag dan zijn voldaan,
van onze wensen en verlangens heeft
het gemeentebestuur zich niets aange-
trokken, vinden zij. Bovendien spreekt
het kollege zichzelf tegen wanneer het
stelt.dat door het handhaven van het
verkeer over twee rijbanen afbreuk
wordt gedaan aan de sfeer van het

plein. In een eerder verschenen publi-
katie over het Gasthuisplein schreef
het gemeentebestuur dat het plein in
vergelijking met Kerkstraat en Kerk-
plein geen centrumfunktie heeft.
M.a.w. geen sfeer.
Overigens mqet de gemeenteraad nog
een beslissing nemen over het projekt,
dat op dinsdag 3 april a.s. in de kom-
missie van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening zal worden behandeld.

laflviesaïienitëiï

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

• Het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi voor de leerlingen van de zand-
voortse basisscholen is vastgesteld op
10, 24 en 26 april a.s. op de velden
van Zandvoortmeeuwen aan de Van
Lennepweg. De wedstrijden beginnen
's middags om kwart over vier.

2 x bazar
Het is op dit moment nog niet bekend
wat de in het jeugdhuis achter de her-
vormde kerk gehouden kroonbazar
precies heeft opgebracht. Uit de voor-
Jopige telling kan echter worden afge-
leid dat er van een groot sukses gespro-
ken mag worden. Een, naar wij dachten,
verdiend sukses, want uit het openings-
woord van Ds. Mataheru begrepen wij
dat er door een groep enthoesiaste
dames en heren heel veel werk is ver-
zet.

'Wat U hier ziet is slechts het topje
van de ijsberg. Zes zevende van het ge-
heel ligt daaronder', aldus de predi-
kant, die de bazar het toppunt van sa-
menwerking, onbaatzuchtigheid en de

mevr, kraan-meeth

kroon op het ongelooflijk vele werk
noemde. Met, heel origineel, een zoen
voor mevrouw Schuiten-Wiegand, in
wie hij allen die maandenlang met de
voorbereidingen zijn bezig geweest be-
dankte, verklaarde Ds. Mataheru de
kroonbazar voor geopend. En op dat-
zelfde moment kwamen de standhou-
ders handen tekort want toen verdron-
gen de talrijke kopers die het goede
doel, de renovatie van de lichtkronen
in de kerk, wilden steunen maar toch
ook wel het genoegen wilden beleven
van een onverwacht koopje, zich om
de stands. Die boden hen daartoe vol-
op gelegenheid terwijl ook de gebrui-
kelijke attrakties, zoals verloting van
een paar in Zandvoorts kostuum ge-
stoken poppen, naam raden van een
clown en het gewicht van een immen-
se kaas, een verrassingselement, zij het
op wat langere termijn, bevatten.
Toen na twee dagen de deuren van het
jeugdhuis dicht gingen werden ze bij
de Clarakliniek aan de Kostverloren-
straat geopend. Ook daar een bazar die,
hoewel kleiner van opzet, beslist niet
minder genoegelijk was. De persoon-
lijke begroeting en het aannemen van
de mantels en jassen deed gastvrij aan.
Dankzij de ruimte in de Clarakliniek
konden de verschillende stands in
aparte vertrekken worden onderge-
bracht, een prettige bijkomstigheid,
ook voor de standhouders, die daar-
door meer armslag hadden. De hand-
werkstand bevatte een groot aantal
door de bewoonsters gebreide vcporwer-
pen, leuke dieren en lange lijzen, maar
ook geborduurde kleedjes en schortjes.
Verder vertoonde de bazar het gebrui-
kelijke patroon van tweedehands spul-
letjes, iets dat tegenwoordig erg m is,
en tal van attrakties, met als sportief
onderdeel fietsen op een hometrainer.
De kwijtgeraakte kalorieén kon men
daarna direkt weer aanvullen want de
cake, pannekoeken en kroketten waren
uit de kunst.
Het doel van de fancy fair, zo vertelde
de heer A.Kieft, hoofdverpleegkundige
van de Clarakliniek, in zijn welkomst-
woord, was een gezellige dag voor de
bewoners, hun familieleden en kennis-
sen, plus een nauwer kontakt mef de
andere ingezetenen van Zandvoort.
De opbrengst zal worden gebruikt ter
versterking van de ontspanningspot,
waaruit boottochtjes en dergelijke uit-
jes worden gefinancierd, aldus de heer
Kieft, die zijn toespraakje besloot met
een woord van dank aan de Ziekenom-
roep 'De Branding' die voor een aardig
muziekje had gezorgd.



woningwetbouw
heeft voorrang
'Een andere plaats dan 'Sterre der Zee'
voor de bouw van een nieuw politiebu-
ro zal ten koste gaan van de sociale wo-
ningbouw en verder tot gevolg hebben,
dat op die plaats ('Sterre der Zee') wo-
ningen zullen worden gerealiseerd, die
de raad niet wenst'. Dit schrijven b en
w jn een nadere toelichting op hun
keus van 'Sterre der Zee' voor de bouw
van het buro.

Over de bouw van een nieuw buro op
de huidige lokatie aan de Hogeweg,
merkt het kollege op, dat die de duur-
ste oplossing zal betekenen, omdat
voor de politie dan een tijdelijk onder-
komen moet worden ingericht. Een
vergelijkbare studie door deskundigen
met het terrein van 'Sterre der Zee'
heeft uitgewezen dat de bouw van een
politieburo op het terrein van de voor-
malige Julianaschool aan de Bredero-
destraat f 400.000,- meer gaat kosten.
Hier staat tegenover dat op laatstge-
noemc! terrein circa 30 woningwetwo-
ningen kunnen worden neergezet, aldus
b en w. Op het terrein van Sterre der
Zee' moet sociale woningbouw uitge-
sloten worden geacht. De huidige eige-
naar, bouwgigant Wilma, wil er flatwo-
ningen in de premie- en vrije sektor
bouwen. B en w verwachten dat die
woningen voor de leniging van de wo-
ningnood in Zandvoort nauwelijks
soelaas zullen bieden.

Wij nemen aan dat dit laatste geen ge-
legenheidsfrase is van b en w maar een
principieel standpunt. Koopwoningen
in de premie- en vrije sektor leveren
geen bijdrage aan de oplossing van de
bestaande woningnood in de gemeente.
Een uitspraak die van groot belang is
voor de toekomstige bebouwing van
de terreinen aan Van Lennepweg, etc.
waar woningbouw nog mogelijk is.
Daar komen -wanneer het aan het
kollege ligt- geen huizen die voor de
leniging van de woningnood in Zand-
voort van geen enkel belang zijn.

Van het enthousiasme waarmee Zand-
voortmeeuwen twee zondagen geleden
de strijd aanbond met Stormvogels
was eergisteren in het duel met HBC
weinig meer te bespeuren. De tegen-
stander was ook al geen gangmaker en
het gevolg was een lauw en ongeihteres-
seerd spelletje voetbal. Bij Zandvoort-
meeuwen was het vooral de midden-
linie die het liet afweten, waardoor de
opbouw en afwerking van de aanvallen
stagneerden en uiteindelijk vastliepen
in de verdediging van HBC. Een verde-
diging die het zonder veel moeite
kon opnemen tegen de zwakke en al
te doorzichtige manoeuvres van de
voorhoede van de kustbewoners. Overi-
gens liet de achterhoede van de Heem-
stedenaren, ondanks het feit dat de
spelers het op hun slofjes konden bij-
houden, soms grote gaten vallen in de
ring rond de keeper en dat leverde een
paar droomkansen voor Zandvoort-
meeuwen op om te scoren. Maar ook
de schutters ontbraken deze middag.
De bal ging hoog over of ver naast het
doel van HBC.
Alle hoop van de supporters van beide
elftallen was gevestigd op de tweede
helft, maar die leverde vrijwel hetzelf-
de spelbeeld op. Tegen het eind van de
ontmoeting tussen de twee onmachti-
ge ploegen kreeg de ontmoeting een
grimmig karakter, toen meer op de
man dan op de bal werd gespeeld. Een
geharrewar dat nog maar weinig met
voetbal te maken had. En de vraag of
de ook al niet erg sterk leidende
scheidsrechter nu wel of geen penalty
op de valreep van de wedstrijd had
moeten toewijzen, interesseerde eigen-
lijk niemand meer. Zandvoortmeeuwen
kan beter, veel beter. En HBC waar-
schijnlijk ook.
Toch was er vreugde en blijdschap na
afloop. Door de nederlaag van koplo-
per Stormvogels tegen Velsen staan de
kustbewoners nu bovenaan in de kom-
petitie.

Zandvoortm
Stormvogels
TYBB
KFC
WSV '30
Beverwijk
Velsen
HBC
Nw. Vennep
Zaandijk
VVB
LSC

12
12
12
12
10
13
12
11
12
13
12
11

7
8
4
5
4
3
4
2
4
3
2
2

4
1
6
4
5
7
2
5
1
3
5
3

1
3
2
3
1
3
6
4
7
7
5
6

18
17
14
14
13
13
10
9
9
9
9
7

18-
23-
17-
13-
16-
16-
11 -
15-
12-
15-
9-
19-

10
12
15
15
11
13
16
12
20
23
16
21

familieberichten familieberichten

nieuws
kort & klein

• Waarschijnlijk uit wraak dat zij de
zaak waren uitgezet gooiden onbekend
gebleven jongens het etalageraam in
van een zaak in de Stationsstraat.
Schade f 1.200,-.

• Een inbraak in de jongerensociëteit
'De nachtuil' aan de Linnaeusstraat
leverde een bedrag van ruim tweehon-
derd gulden op. Het geld werd ont-
vreemd uit een speelautomaat.

• Vrijdagnacht hield de politie in de
Burg. Engelbertsstraat een 15-jarige
knaap uit Utrecht aan. Hij bleek na
een ruzie van huis te zijn weggelopen.

• Het Nationaal 1 april genootschap
zet de jaarlijkse Prix de joke-manifes-
tatie voort met de uitreiking van de
Ere-loeres aan Simon Carmiggelt op
zondag 1 april a.s. in sociëteit Duys-
terghast aan het Gasthuisplein. Het
trofee wordt hem toegekend voor zijn
gehele oeuvre aan kursiefjes in het dag-
blad Het Parool. Het gebeuren zal wor-
den gekompleteerd met de uitreiking
van de loeres 'humor in beeld' voor
een door een jury bekroonde beste
grap uit '78.

Na een moedig doorstane ziekte overleed mijn lieve man, en onze
dierbare vader, broer en oom

DANIËL WILLIAM van AKOOLT

echtgenoot van Emma van Akooij - Verweij
op de leeftijd van 72 jaar

E. van Akooij - Verweij
J. van Akooij
M. van Akooij - de Boer
en verdere familie

Zandvoort, 24 maart 1979.
Burg. Nawijnlaan 21

De teraardetiestelling zal plaatsvinden op donderdag 29 maart a.s.
om 11.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats,
Tollenstraat te Zandvoort

Vader is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat
7 te Zandvoort. Bezoekuren dinsdag en woensdag van 20.00 tot
20.30 uur.

Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van
de begraafplaats.

Vertrek van de Poststraat donderdag om 10.45 uur.

ESndUGCJrrSE
hoeranr
LEDENVERGADERING CDA
kamerkring Haarlem
Donderdagavond 29 maart in
'De Deining' te Hoofddorp
aanvang half acht

MEUBELKEUR ZITPARADIJS
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen — nu vanaf f 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur
voor alle inl. 070-553086
Apeldoorn Europaweg 170 ....Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83..Dond. koopav.
Zandvoort Stationsplein 13-15 ....Vrijdag koopav.
Scheveningen elke zondag geopend

All
opde fiets!

Er is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op de fiets op uit!

BELONING
voor het terugbrengen van
mijn op vrijdag 23 maart in
Zandvoort weggelopen 11 -
jarige bruin-witte Basset,
teef (hushpuppy). Tel:
02507-4070 of 020-157537

TEKOOPSimcallOOg,
bruin metallic, bouwj. 1972
p.n.o.t. Tel 7172 na 20.00u.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,--.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

gïote
kunst- en
antiekbeurs
zandvoort

gevarieerd aanbod van antikiteiten en kunstvoor-
werpen van hoge kwaliteit is voor deze gelegen-
heid te bewonderen en te koop zoals b.v. schil-
derijen, aziatika, goud, zilver, brons, tin, koper,
porcelein, kristal, aardewerk, klokken, potten,
sierraden, olielampen en een grote sortering
meubelen.
Garantiebewijzen worden verstrekt.

30 en 31 maart en l april a.s., openingstijden:

vrijdag
zaterdag
zondag

14.00-21.00 uur
11.00-17.00 uur
10.00-l 8.00 uur

Entree : vrijdag f. 2,50 ; zaterdag f. 3,50 en
zondag voor de vroege vogels van
10.00 -13.00 uur f. 2,50 en van
13.00-18.00 uur f. 3,50.
Kinderen tot 12 jaar onder geleide
hebben gratis toegang.

HOTEL BOUWES PALACE'
Burg. van Fenemaplein - Zandvoort.

De rector van het Erasmus College (Avond- en Dag-Avondschool voor gymnasium, atheneum,
havo en mavo) maakt bekend dat inschrijving voor de cursus 1979 -1980 mogelijk is in de
maanden april, mei en juni, tijdens de lesavonden van 19.00 - 21.00 uur.

AVONDOPLEIDINGEN

Men kan zich laten inschrijven voor de volgende vakken (maximaal 6)
nederlands s latijn wiskunde aardrijkskunde
frans grieks natuurkunde economie (I en II)
duits spaans scheikunde handelskennis (mavo)
engels geschiedenis biologie handelswetenschappen (havo)

DAGOPLEIDING
(de z.g. moeder-mavo, maar havo en vwo is ook mogelijk) - lessen op 3 a 4 ochtenden per
week.
Men kan zich laten inschrijven voor de vakken
nederlands engels

aardrijkskunde (de overige vakken in combinatiefrans
duits geschiedenis met de avondopleiding)

Examen in zes vakken op mavo, havo en vwo-niveau. Studenten kunnen echter ook per vak
studeren en per vak examen doen. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat. Zes cer-
tificaten geven recht op een diploma.

TOELATINGSVOORWAARDEN

niveau : afhankelijk van vooropleiding.

mavo
havo :
vwo :
vwo examenklas :

leeftijd

16 jaar en ouder
18 jaar en ouder
18 jaar en ouder
19 jaar

kosten

(onder voorbehoud)

f. 100,-- per jaar
f. 160,--per jaar
f. 160,-- per jaar
boeken voor eigen
rekening.

studieduur

3 jaar
3 jaar
4 jaar

Voor aanmelding en / of inlichtingen :

Gebouw
Haarlem

Avondlessen mavo
Daglessen mavo, havo, vwo

Avondlessen havo, vwo

Hoofddorp

Avondlessen mavo
Daglessen mavo

Velsen

Avondlessen mavo, havo, vwo
Daglessen mavo

Zandvoort

Daglessen mavo

Santpoorterplein 28
Santpoorterplein 28
Parklaan 108
Sportweg 9

Kruisweg 612
Kruisweg 612

van Hogendorplaan 2
Moerbergplantsoen 22

Schooplein l

Inlichtingen

tel. 023 - 256557

tel. 023 - 256557
tel. 023 - 252358

tel. 02503 -16176
tel. 02503 -18144

(Gemeentehuis)

tel. 02550-15624
tel. 02550-l 9000, tst. 140

(Stadhuis)

tel. 02507 - 4841
(Gemeentehuis)
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NOORDBUURTBEWONERS HEBBEN .. .

weinig vertrouwen
in woonerven

Watëïstantiéïï

Met paaltjes, hobbels in het wegdek en
waar mogelijk het planten 'van jonge
bomen wil het gemeentebestuur van de
in het hart van de noordbuurt gelegen
straten een woonerf maken.

Geen wandelgebied,zoals oorspronke-
tijk in de bedoeling lag en aan de bewo-
ners van de buurt was toegezegd, want
die opzet is inmiddels achterhaald
doordat de bewoners hun auto's nu
eenmaal dicht bij huis willen hebben.
En wat aan de bewoners wordt toege-
staan kan je aan anderen niet ont -
houden.
Dat begrepen de bewoners, die op de
woensdagavond in het Gemeenschaps-
huis gehouden hoorzitting aanwezig
waren ook wel, maar toch voelden ze
zich behoorlijk beetgenomen dat het
toegezegde wandelgebied niet kon
worden gehonoreerd. Vooral het feit
dat aan het wild parkeren van auto's
in de smalle straten,door in hoofd-
zaak de bezoekers van de kafee's aan
het Gasthuisplein.niets wordt gedaan
zat hen dwars en gaf hen weinig hoop
dat het na de totstandkoming van de
woonerven beter zal worden. Want de
auto's blijven in de straten komen on-
danks de hobbels, paaltjes en verbods-
bepalingen. Die worden door de auto-
mobilisten,die hun auto voor een paar
uur kwijt willen,volkomen genegeerd
en de politie onderneemt er niets tegen,
aldus de bewoners.
De afgevaardigde van de politie zei,
dat men er machteloos tegenover
stond, maar er is een lichtpuntje in het
verschiet. Over enkele maanden wordt
in Zandvoort een verordening van
kracht die het de politie mogelijk
maakt auto's met een takelwagen weg
te slepen van plaatsen waar niet mag
worden geparkeerd of waar ze hinder
voor het verkeer opleveren. Wellicht
kan de wagen ook worden gebruikt
voor het verwijderen van auto's die de
deuren van de garages van de buurtbe-
woners blokkeren. Maar altijd een
vrije in- en uitrit garanderen -waarop
door een van de bewoners sterk werd
aangedrongen- kon de politie niet
toezeggen. Er zijn nu eenmaal onge-
makken waarmee men moet leren
leven, was de filosofie.
De bewoners vinden dat ze wat dat be-
treft flink overbedeeld zijn. In de
nachtelijke uren ondergaan zij het la-
waai van aankomende en vertrekkende
auto's van de kafeebezoekers, beklim-
men dronken lieden de daken van hun
huizen en staan overal te wateren. Een
van de straatjes is al omgedoopt tot
'zeiksteeg'. Er werd om meer survei-
llance gevraagd, maar de politie deelde
mee over te weinig mankracht te be-
schikken om daaraan te kunnen vol-
doen. Aan het slot van de zitting, die
werd geleid door de direkteur van pu-
blieke werken, Wertheim, kregen de
bewoners van de noordbuurt de toe-
zegging dat bij de voorbereiding van
de uitvoering van het projekt nog eens
nauwgezet zal worden nagegaan wat
mogelijk is de overlast die de buurt on-
dervindt zoveel mogelijk terug te
dringen.

april

1
2
3
4
5
6
7
8

H. W

07.10
07.53
08.33
09.27
10.32
11.57
00.48
02.03

L.W.

15.13
15.59
16.37
17.32
18.33
20.00
08.51
10.00

H.W.

19.34
20.16
21.00
22.01
23.15
_. _
13.25
14.28

L.W.

03.37
04.20
05.01
06.07
07.18
08.04
21.28
22.32

burgerlijke stand

21 maart - 27 maart 1979

overleden: Joost Smit, oud 83 jaar;
Daniel Willem van Akooij, oud 72
jaar.
ondertrouwd: Roland Christiaan Ja-
cobs en Ellen Christine Ahrndt; Rober-
tus Gerardus Joseph van der Zon en
Hendrika Trijnina Loos.
getrouwd: Marinus van den Berg en Jo-
hanna Maria Hendrica Koppen; Edu-
ard Jan Boudewijn Verlaan en Ardina
Johanna van der Meij.
geboren buiten de gemeente: Brenda
Aaltje, dv. P.Kramer en H. van Brakel;
Mare Wilhelmus, zv. D.W.Ch. Hoppe
en A.J.P. Verputten; Jaimy Pascal, dv.
J.E.Kuipers en G.Rogiers; Marie Su-
zanne, dv. AJ.Assié en A.M.Dirkse
overleden buiten de gemeente: Hen-
drik Bakkenhoven, oud 80 jaar; Wil-
lem Koper, oud 83 jaar; Antje Johan-
na Lagerweij, geb. van der Pluijm, oud
72 jaar.

raad kocht duingrond
van jonkheer
De zandvoortse gemeenteraad heeft
dinsdagavond besloten tot aankoop
van het duinterrein van jhr. Quarles
van Ufford aan de kop van de Corn.
van der Werffstraat. De f raktie van de
vvd stemde tegen.

Vvd-woordvoerder Gielen noemde de
aankoop door de gemeente een schijn-
vertoning. Gedeputeerde Staten zullen
een besluit van de raad om de grond
voor f. 7,- per m2 aan te kopen nooit
goedkeuren en als een vodje papier
in de prullemand werpen, voorspelde
hij. B en w en wij allen weten dat, al-
dus de liberaal. De provincie wil dat de
gemeente niet meer dan f. 2,50 per m2
betaalt voor natuurgebied waar krach-
tens het streekplan niet mag worden
gebouwd.
Als motief voor de aankoop voerde het
kollege aan dat daarmee zekerheid
wordt verkregen dat het gebied op eni-
gerlei wijze ten goede komt aan de
zandvoortse gemeenschap. Gielen wil-
de van b en w weten of zij het begrip

op enigerlei wijze' konden preciseren.
Beschikt het gemeentebestuur over in-
lichtingen dat de grond in de nabije
toekomst mag worden bebouwd?
Speelt natuurbehoud een rol? Is het
kollege bevreesd voor eventuele onge-
wenste ontwikkelingen, wanneer het
terrein door partikulieren wordt aange-
kocht?
Alvorens antwoord op ziin vragen te
ontvangen stelde hij vast dat,wanneer
er niet mag worden gebouwd, de grond-
prijs eenvoudig te hoog is. De hr. Gie-
len was verder van mening dat de ge-
meente het terrein niet per se hoeft te
kopen om ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan, want daarvoor kan men
het bestemmingsplan hanteren. En ver-
der vond hij dat de gemeente bezig is
op wel uiterst spekulaTieve wijze een
stuk grond aan te kopen. Het enige
gedeelte van het terrein waarin,volgens
spreker,wermuziek'voor de gemeente
zit is de strook grond langs de Zand-
voortselaan. Daarop staan al een paar
woningen en mag dus worden gebouwd.

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

Maar dit stuk blijft vooralsnog buiten
de transaktie.
»Zijn zwaarste projektiel vuurde hij aan
het slot van zijn betoog in de richting
van de kol legetaf el.
Gielen informeerde naar het bestaan
van een brief van Quarles van Ufford,
waarin deze de gemeente meedeelt,
dat wanneer de raad niet mag kopen,
hij voorlopig van verkoop zal afzien.
Bij nieuwe plannen zou de gemeente
als eerste gegadigde door hem worden
gepolst. Wanneer dit juist is hebben
we nog alle tijd, zo betoogde Gielen.
Voorzitter Machielsen beaamde dat je
met een bestemmingsplan veel kan
doen om ongewenste ontwikkelingen
in de hand te houden. Maar de meest
volmaakte bescherming is zelf over de
grond te kunnen beschikken. Hij was
er lang zo zeker niet van als de hr. Gie-
len dat Gedeputeerde Staten de aan-
koop door de gemeente zou verwerpen.
Er is met de provincie overleg gaande
over de prijs. De gemeente, vervolgde
de hr. Machielsen zijn antwoord, be-
schikt over geen enkele informatie dat
de bestemming van het terrein zal wor-
den gewijzigd van natuur-in bouw-
grond. Daarop behoeft in de komende
tien jaar ook niet te worden gerekend,
aldus de burgemeester. Hij bevestigde
tenslotte het bestaan en de inhoud van
de brief van de jonkheer. Maar de voor-
zitter vond dit geen reden om nu maar
een afwachtende houding aan te ne-
men nu de gemeente in de gelegenheid

AAN BELEIDSNOTA
WORDT GEWERKT

Het kollege is al enige tijd bezig met
het verzamelen van gegevens aan de
hand waarvan een beleidsnota over de
verkoop van woningwetwoningen zal
worden opgesteld, zoals door de mi-
nister van volkshuisvesting en ruimte-
lij ke ordening aan de gemeentebestu-
ren is opgedragen.

Dit schrijven b en w in hun antwoord
aan de vvd-raadsleden Gielen en Jongs-
ma.die willen weten waarom de raads-
leden tot op heden nog niet op de
hoogte zijn gebracht van de betreffen-
de aanwijzing van de minister, die het
kollege op 19 januari j.l. via een cirku-
laire heeft bereikt. Uit de cirkulaire
blijkt dat de gemeenten zo spoedig mo-
gelijk en uiterlijk op 19 juni a.s. een
beleidsnota verkoop woningwetwo-r
ningen aan huurders moet vaststellen,
aldus beide raadsleden. Dat betekent,
zo vervolgen zij, dat de zandvoortse
gemeenteraad uiterlijk mei a.s. de be-
leidsnota moet behandelen en vaststel-
len. De tijd dringt en de heren Gielen
en Jongsma vragen zich af,wanneer het
kollege de raad de informatie
zal verschaffen,die nodig is om een ver-
antwoorde beslissing te kunnen nemen.
B en w delen de vragenstellers mee,dat
zodra de benodigde gegevens kompleet
zijn de beleidsnota zal worden opge-
steld en vervolgens aan de gemeente-
raad aangeboden. Het gemeentebestuur
verwacht dat dit zal gebeuren in de
raadsvergadering van 26 juni a.s. Het
kollege schrijft dat in de ministeriële
cirkulaire met geen woord wordt ge-
rept dat de beleidsnota uiterlijk op 19
juni a.s. dient te worden vastgesteld.
Aan het slot van hun antwoord maken
b en w duidelijk dat zij onverkort zul-
len blijven vasthouden aan hun reeds
eerder ingenomen en bij herhaling uit-
gesproken standpunt dat geen woning-
wetwoningen die eigendom zijn van
de gemeente dienen te worden ver-
kocht.

eanduoorhse teran!*

is de grond aan te kopen.
Fraktievoorzitter Toonen van de pvda,
zag het ook nog niet zitten dat de pro-
vincie toestemming zal verlenen om
de grond voor f. 7,- per m2 aan te
kopen. Toch moet het uiterste worden
geprobeerd het terrein in bezit van de
gemeente te krijgen, zei de socialist.
Het is de beste waarborg voor een
evenwichtige en harmoniese toekomst
van het gebied, meende hij.
Nadat burgemeester Machielsen nog-
maals het belang van de grondaankoop
had onderstreept, vroeg de hr. Gielen
enige ogenblikken bedenktijd voor
zijn fraktie.
Kan het binnen vijf minuten, infor-
meerde de voorzitter.
Gielen dacht van wel en daarop schor-
ste de hr. Machielsen de vergadering
voor 300 sekonden.
Na de hervatting van de bijeenkomst,
deelde de hr. Gielen het resultaat mee
van het onderling overleg. Het kollege
had hem en zijn fraktie niet van de
noodzaak van de aankoop van het ter-
rein kunnen overtuigen en men had
besloten tegen te stemmen.
En zo geschiedde.dat de gemeente-
raad de aankoop van de duinen van
een Quarles-telg goedkeurde . Zonder
medewerking van de liberalen, die de
toekomst naar een later tijdstip willen
verschuiven.



groeten uit zandvoort familieberichten

Oudere Zandvoorters
zullen zich ongetwij-
feld het bord op pa-
len herinneren waar-
op de tijden van hoog
en laag water werden
vermeld. Maar de be-
langstelling van deze
strandbezoekers
geldt iets heel an-
ders: de klaar staande
vismanden, de bens,
en de aanwezigheid
van vislopers wijzen
er op dat de bom-
schuiten met de vangst
in aantocht zijn.

Heden overleed na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma, onze schoon-
dochter, zuster-schoonzuster en tante

CORNELIA BOL-BAKVIS

op de leeftijd van 64 jaar

P.Bol
Corrie en Frits
Ans en Jan
Peter en Mart
Ron
Kleinkinderen en
verdere familie

Zandvoort, 28 maart 1979
Kostverlorenstraat 66 boven

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het '
Uitvaartcentrum 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 te Zandvoort
vrijdagvan 16.00 uur tot 16.30 uuren van 19.00 uur tot 19.30 uur
en zaterdag van 16.00 uur tot 16.30 uur.

De crematie zal plaatshebben maandag 2 april om 11.30 uur in het
Crematorium 'Velsen' te Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Kostverlorenstraat 66 boven omstreeks 10.45 uur.

VERLENGING SUBSIDIE BEROEPSKRACHT 'DE NACHTUIL'

Dinsdagavond ging de gemeenteraad
akkoord met de door b en w voorge-
stelde verlenging van de subsidie aan
de jongerensociëteit 'De Nachtuil' t.b.
v. de aan het projekt verbonden be-
roepskracht.

Aanvankelijk wilde het kollege, gelijk
met het beëindigen van de rijksbijdra-
ge in de salariskosten per 1 april a.s.,
ook het gemeentelijk subsidie stopzet-
ten. Dit in af-wachting van nadere rap-
porten over het jeugd- en jongeren-
werk in Zandvoort en de voor dit
werk benodigde professionele begelei-
ding. De kommissie van financiën, die
het subsidieverzoek van 'De Nachtuil'
begin deze maand behandelde, was het
met deze zienswijze niet eens. Men
vond dat de beroepskracht diende te
worden gehandhaafd tot er meer in-
zicht zou zijn verkregen in het jonge-
renprojekt.
B en w deelden tenslotte de opvatting
van de kommissie en dinsdagavond
stemde ook de raad -met uitzonde-
ring van de cda-er Van As-er mee in.
De vvd-fraktie, bij monde van mevr.

FILTTl

MARX BROTHERS
love happy

wordt vanavond en morgenavond door
Film-inn-Zandvoort vertoond in de
openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg. Beide voorstellingen beginnen
om 9 uur en worden onderbroken
door een koffiepauze.

De auteur T.Schippers schreef in het
jongste nummer van Skoop over de
gebroeders Marx:

The Marx Brothers waren niet populair.
Charles Boost vertelde mij eens dat ze
ook in de jaren dertig, de tijd dat ze
hun belangrijkste films maakten, in
Nederland niet hoog stonden aange-
schreven.

Hugenholtz, had wel enige bedenkin-
gen. Die hadden geen betrekking op de
aanwezigheid van de beroepskracht,
maar op het funktioneren van het
jeugdsentrum. Voldoen de aktiviteiten
van 'De Nachtuil' wel aan de in de sub-
sidienota van de gemeente gestelde
voorwaarden?, vroeg zij zich af.
Welke tegenprestatie leveren de jonge-
ren t.b.v. de Zandvoortse gemeenschap?
Wethouder Aukema betoogde dat het
projekt voorziet in de opvang van
jongeren die zich in geen enkele ande-
re vorm van jeugdwerk thuisvoelen.
Op zich vond hij dat een goede zaak,
waarbij hij niet zwaar tilde aan het
leveren van een tegenprestatie.
De raad voteerde daarna een bedrag
van f 14.000,- voor de periode 1 april
- 31 juli a.s. Voor afloop van deze ter-
mijn zal de raad een beslissing nemen
of men de vergoeding van de beroeps-
kracht zal voortzetten op grond van
de binnenkort te verwachten aanvul-
lende rapporten. Van As wilde die
niet afwachten. 'Ik heb geen enkel
zicht op de zaak', was zijn stemverkla-
ring.

De films van The Marx Brothers hebben
dan ook tot diep in de jaren zestig een
verkommerd bestaan geleid. Laurel en
Hardy spreken ook kinderen aan. Maar
de anarchie van The Marx Brothers is
niet aan de jeugd besteed.
Toch dachten de filmverhuurkantoren
dat de gebroeders Marx kinderfilms had-
den gemaakt, die alleen een beetje te
snel gingen. Hoe kan het anders dat je
hoogstens twee keer per jaar in een af-
gelegen theater een van hun films kon •
zien op een zondag- of zaterdagmiddag
te midden van kinderen die er niets
van begrepen. Niemand bemoeide zich
met The Marx Brothers, in salontafel-
conversatie hoorde je hun namen
nooit. Maar dat gaf aan hun werk,
vreemd genoeg, ook een merkwaardige
charme. Je moest moeite voor.hen
doen. Zo maakte je met een aantal ge-
lijkgestemde deel uit van een klein
verbond. Je annexeerde hun agressie
die tegen de anderen was gericht.
Waarom niet eens een dichtregel ?
'Uw hemel wordt met onze zwerende
ervaring overladen', schreef Lucebert.
En zo was het : samen met The Marx
Brothers stond je sterk tegen de nim-
mer aflatende kletspraat, die je voor
lauwe idealen probeerde te interesse-
ren. Als Groucho Marx een generaal
of president beledigde in Duck Soup
(1933) maakte hij het leven voor de
dienstplichtigen onder ons ie;s mak-
kelijker. We zeiden wel niets, maar
we wisten dat we het konden zeggen.
Nu, in 1979, worden The Marx Bro-
thers geëerd als meesters van de zwar-
te filmkomedie.

zov bracht
onbekend werk

kerkdiensten

eanduüürrse hoeranr

Het getuigt van moed om een onbeken-
de operette over het voetlicht te bren-
gen. In de eerste plaats omdat men de
kans loopt op minder belangstelling,
in de tweede plaats omdat de uitvoe-
renden het moeten doen zonder de be-
trokkenheid van de zaal.

Het meeleven van operette-bezoekers
zoals we dat kennen wanneer Kalman's,
Paul Abraham's, Stolz' of Léhar's on-
sterfelijke melodieën ten gehore wor-
den gebracht, ontbrak dinsdagavond
bij de opvoering door de Zandvoortse
Operette Vereniging in de Haarlemse
Schouwburg dan ook ten enenmale.

mevr, kraan-meeth

Maar laten we eerlijk zijn, welke door-
snee-operetteliefhebber had nu ooit
van 'Die Gold'ne Meisterin', laat staan
van de komponist Edmund Eysler ge-
hoord?
Desondanks beleefden de aanwezigen
een genoegelijke avond met de perike-
len van de rijke goudsmidsweduwe
Margarethe, prima vertolkt door de zich
nog steeds op eenzame hoogte bevin-
dende Martha Koper, en de door haar
om hun adelijke titels begeerde Ridder
Fridolin von Gumpendorf en Graaf Ja-
romir von Greifenstein, rollen die zo-
wel 'qua zang als voordracht bij resp.
Wim van der Moolen en Henny Rees
in goede handen waren.Een belangrijk
aandeel in het welslagen van de uitvoe-
ring had Alex de Mari uit Haarlem, die
een gastrol vervulde en als Christian,
de goudsmidsgezel een waardige tegen-
speler was van Martha Koper. Verder
noemen we Jan Wind die op zijn beken-
de plezierige manier een~oudgezel ten '
tonele voerde. Ineke Groen debuteerde
niet onverdienstelijk als Portschunkula,
de huishoudster, en voelde zich als te-
genspeelster van Wim van der Moolen
best op haar gemak. Nanny Hofstra
was een hartverwarmende leerjongen,
gaf leuk spel te zien maar haar stem
vonden we aan de zachte kant. De aris-
tokratiese Comtezza Giulietta werd

aanvaardbaar gestalte gegeven door
Gerry van Eig. Nico Oudshoorn, Ton
van Eist, Theo Boerrigter en Hans de
Visser kompleteerden de bezetting, de
laatste drie als kloosterbroeders, waar-
bij Theo Boerrigter, alias broeder Igna-
tius, zijn roeping wist te kombineren
met die van huwelijksmakelaar. Het
koor kwam goed uit de verf: hoewel
minder leden dan vroeger is dir op de
kwaliteit kennelijk niet van invloed.
De geschiedenis speelt zich af in Wee-
nen in het begin van de zestiende eeuw,
in de tijd van gilden toen, zoals in het
programma staat vermeld, 'het zuivere
handwerk gouden tijden beleefde'.
Burgers, leerjongens, gezellen, trouba-
doers, lantaarnopstekers en pages ver-
schenen in kostuums uit die tijd ten
tonele en Grete Kieser had haar chóro-
grafie a'an deze tijd aangepast. Het or-
kest Intermezzo Amsterdam was onder

leiding van dirigent Henri ter Voort ten
volle voor zijn taak, ondersteuning van
deze voortreffelijk door Rudi Vogler
geregiseerde operette, berekend. Aan
het einde van de voorstelling dankte
voorzitter Oudshoorn de medewerken-
den, in het bijzonder Rudi Vogler, repe-
titeuses Trudie de Brie en Henny Kes-
seler en souffleuse Wil Kerkman-Elzin-
ga, alsmede haar echtgenoot, Arie Kerk-
man, die de rekwisieten had verzorgd.
Tot slot vermelden wij dat de spelers
werden overladen met bloemen en dat
zusterverenigingen uit Amstelveen, Am-
sterdam en Schermerhorn van hun
belangstelling blijk gaven.

SCHOOLVAKANTIES 1979/'80

De vakantieperioden voor de zandvoort-
se kleuter-, basis- en mavo onderwijs
zijn door het gemeentebestuur voor
het schooljaar 1979 - '80 als volgt vast-
gesteld: van 13 t.e.m. 21 oktober, herfst-
vakantie, van 22 december t.e.m. 6
januari, kerstvakantie, van 16 t.e.m.
24 februari, voorjaarsvakantie, van 3
t.e.m. 13 april, paasvakantie (mavo tot
14 april), 30 april, koninginnedag, 5
mei, bevrijdingsdag, van 15 t.e.m. 18
mei, hemelvaartsvakantie, van 24 t.e.m.
26 mei, pinkstervakantie en van 5 juli
t.e.m. 17 augustus, zomervakantie
(begin zomervakantie mavo 28 juni).
De in het rooster opgenomen vakantie-
dag op 5 mei hangt af van een beslis-
sing van de regering deze dag als natio-
nale feestdag te beschouwen.

HERVORMDE KERK
zondag 1 april a.s.:
10.30 uur: Ds. P. van Hall, gemeen-

schappelijke dienst Herv.
Geref.

Jeugdkapel :
10.30 uur : Mevr. M.v.d. Meulen-Heijin

GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 april a.s.:
10.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeen-

schappelijke dienst, Herv.
/Geref. in de Herv. kerk.

19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne-
broek.

PROTESTANTENBOND
zondag 1 april a.s.:
10.30 uur : ca. 2 uur Samen-zijn in het

kader van het 55-jarig be-
staan van de Zandvoortse
Kring Godsdienstig Leven
/NPB, afd. Zandvoort.

dinsdag 3 april a.s.:
19.30 uur : Interkerkelijke gebedsdiens

in de R.K. kerk.
woensdag 4 april a.s.:
20.00 uur : Jaarvergadering

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 31 maart a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering mer or-

gel en samenzang,
zondag 1 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

jeugdkoor 'St, Agatha'

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 31 maarten zondag 1 april a.s
Zuster A. van Rooyen, tel. 023 - 33396

wij zijn het zat
met deze kreet protesteren de plaatse-
lïjke horeka-ondernemèrs, ondersteund
door hun landelijke bedrijfsorganisatie,
de federatie Handelsvereniging/Hanze
en de strandpachters, in een open
brief tegen de door wethouder Auke-
ma aangekondigde invoering van een
toeristenbelasting.

Van de in Zandvoort uitgegeven gulden
is 51.89/0 afkomstig van het toerisme,
en moet deze 'Gouden Kip' de strot
worden afgesneden? vragen de protes-
terende horeka-mensen zich af in hun
aan de plaatselijke en regionale pers
toegezonden brief. De Zandvoortse
horeka, schrijven zij, kan voor het stop-
pen van het Gat van Zandvoott (be-
doeld wordt waarschijnlijk het jaarlijks
tekort op de rekreatiebegroting van de
gemeente - red.) over de rug van de
horeka-ondernemèrs heen, totaal geen
begrip opbrengen. Vervolgens wijzen
de horeka-mensen er op dat uit het
vorige week verschenen rapport van de
Kamer van Koophandel over bedrijfs-

leven en toerisme in Zandvoort blijkt,
dat de gemeente haar positie als eerste
badplaats van Nederland verloren heeft
Zandvoort heeft een 'te duur imago'
gekregen. De schrijvers van de open
brief noemen elke verhoging van de
prijzen een volgende stap in de rich-
ting van 'de door het kollege gewenste
forensen-gemeente'. De toerist van van-
daag in de badplaats Zandvoort, die
volgens de horeka-mensen altijd in het
teken van het sociaal toerisme heeft
gestaan, is de dagjesmens, die probeert
zijn gezin een fijne dag te bezorgen.
Nu moet, zo stellen de horeka-onder-
nemers, ook hij bloeden voor de finan-
ciële stroppen die worden veroorzaakt
'door een blijkbaar wanhopig worste-
lende wethouder op een wankele stoel'
De Zandvoortse horeka-mensen kondi-
gen tenslotte aan dat zij zich tot het
uiterste zullen verzetten tegen de wat
zij noemen 'diskriminerende maatre-
gelen' van het gemeentebestuur.



DIERENBESCHERMING

Wist u, dat u ééndags nestjes van katten
of honden, gratis kunt laten inslapen bij:

dierenarts Dekker - Lukkassen
of in het Kennemer Dierentehuis

ZANDVOORT. FLEMINGSTRAAT 370
Bouwjaar 1970.
Uitstekend onderhouden tussenhuis met
voor- en achtertuin (z), st. schuur, garage
en c.v.-gas. Ind. part.: doorzonkam. met
open haard, open keuk., hal, toil.
Ie verd.: 3 si. kms, badk. 2e verd.: l gr.
kam. met zolderberging.
Vraagprijs f 259.000,- k.k. tel.: 02507 -
4791

omroepers

Flinke huish. hulp gevr. voor
l ochtend p.w. f 35,-.
Jhr. Quarks van Uffordlaan
56.. Tel.: 7126

MET SPOED gezocht; hulp
in de huish. voor halve dag
p.w. S.v .p. kontaktopname
mevr. Groth, Zandvoorter-
allee 3 Heemstede (bij sta-
tion) Tel: 023 - 284336

Te HUUR gevraagd garage
of andere opslagruimte mi-
nimaal 30 m^.
Tel: 02507-2798

Voor verfwaren - behang en
hobbyartikelen

bij De BOET
Winkelcentrum nw. noord
Tel. 02507 - 5655

WOMNGRUEL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

. A. RTTMAN
"Telefoon 4365

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken kan,
wegens pensionering van de huidige funktionaris, worden geplaatst

opzichter (m/v)
De te benoemen functionaris zal - onder leiding van de chef van de
buitendienst - worden belast met de begeleiding van diverse door de
dienst uit te voeren werkzaamheden, waaronder de aanleg en het
onderhoud van plantsoenen, duinbeplanting en sportterreinen, het
onderhoud van de begraafplaats, alsmede de zorg voor het bomen-
bestand.

Tevens zal hij worden belast met de begeleiding van een gedeelte
van de reinigingsdienst en het toezicht op het schoonhouden van de
gemeentelijke gebouwen.

Vereist is het diploma middelbare tuinbouwschool of gelijkwaardig.
Leeftijd minim'aal 30 jaar.
Aanstelling zal plaatsvinden in de rang van technisch ambtenaar
(salaris f 2.401,--tot f 2.941,-- per maand).
Bij gebleken geschiktheid is bevordering tot technisch ambtenaar A
(salaris f 2.871,- tot f 3.428,--) mogelijk.
De vakantietoelage is 8 o/o.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Nadere
informaties kunnen desgewenst worden verkregen bij de chef van
de buitendienst, de heer P. Honderdos tel. 02507 - 4841.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen binnen 14 dagen na
het verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de
dienst van publieke werken. Raadhuisplein 4, 2042 LR Zandvoort.

V

GEMEENTE WATERBEDRIJF
ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.

Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats
in de periode:

Maandag 2 april t/m Vrijdag 6 april a.s.
van 23.30 uur - 4.45 uur en

Maandag 9 april t/m Vrijdag 13 april a.s.
van 23.30 uur- 4.45 uur.

Het spoelen voor Bentveld vindt plaats op
Dinsdag 17 april a.s. van 23.30 - 4.0Q uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

INLDSTEN bij
"DE BOET'

winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

RE IN IGINSMACH l NE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

MEUBELKEUR ZITPARADIJS
Door koersdaling van de dollar
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen
bankstellen - nu vanaf f 1995,--
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur
voor alle ml. 070-553086
Apeldoorn Europaweg 170 ....Vrijdag koopavond
Scheveningen Gevers Deynootweg 83..Dond. koopav.
Zandvoort Stationsplein 13-15 ....Vrijdag koopav.
Scheveningen elke zondag geopend

AMNESTT
OTTERIITIOIU

giro
454000

GELOE1
KOST SLA AP

Afscheid Ge Loogman
Namens de oudercommissies van de Hannie Schaft lagere-
en kleuterschool worden hiermede allen, die afscheid
willen nemen van Ge Loogman als hoofd van de
Hannie Schaftschoof te Zandvoort, uitgenodigd om
'n gezellig uurtje met hem samen te zijn in zijn eigen
vertrouwde omgeving, de

Hannie Schaft School
waar hem door b en w van de gemeente Zandvoort een
receptie is aangeboden op donderdag 12 april a. s.
van 17.30 tot 19.00 uur.

De rector van het Erasmus College (Avond- en Dag-Avondschool voor gymnasium, atheneum,
havo en mavo) maakt bekend dat inschrijving voor de cursus 1979 - 1980 mogelijk is in de
maanden april, mei en juni, tijdens de lesavonden van 19.00 - 21.00 uur. ( ma - di - do )

AVONDOPLEIDINGEN

Men kan zich laten inschrijven voor de volgende vakken (maximaal 6)
nederlands latijn wiskunde
frans grieks natuurkunde
duits spaans scheikunde
engels geschiedenis biologie

aardrijkskunde
economie ( I en II)
handelskennis (mavo)
handelswetenschappen (havo)

DAGOPLEIDING
(de z.g. moeder-mavo, maar havo en vwo is ook mogelijk) - lessen op 3 a 4 ochtenden per
weekj
Men kan zich laten inschrijven voor de vakken
nederlands engels

aardrijkskunde (de overige vakken in combinatiefrans
duits geschiedenis met de avondopleiding)

Examen in zes vakken op mavo, havo en vwo-niveau. Studenten kunnen echter ook per vak
studeren en per vak examen doen. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat. Zes cer-
tificaten geven recht op een diploma.

TOELATINGSVOORWAARDEN

niveau : afhankelijk van vooropleiding.

leeftijd kosten

mavo
havo :
vwo :
vwo examenklas :

(onder voorbehoud)

16 jaar en ouder f. 100,-per jaar
18 jaar en ouder f. 160,-per jaar
18 jaar en ouder f. 160,- per jaar
19 jaar

Voor aanmelding en / of inlichtingen :

boeken voor eigen
rekening.

Gebouw

studieduur

3 jaar
3 jaar
4 jaar

Inlichtingen
Haarlem

Avondlessen mavo
Daglessen mavo, havo, vwo

Avondlessen havo, vwo

Hoofddorp

Avondlessen mavo
Daglessen mavo

Velsen

Avondlessen mavo, havo, vwo
Daglessen mavo

Zandvoort

Daglessen mavo

Santpoorterplein 28
Santpoorterplein 28
Parklaan 108
Sportweg 9

Kruisweg 612
Kruisweg 612

van Hogendorplaan 2
Moerbergplantsoen 22

Schooplein l

tel. 023 - 256557

tel. 023 - 256557
tel. 023 -252358

tel. 02503 - 16176
(tijdens lesavonden)

tel.02503- 18144
(Gemeentehuis)

tel. 02550-15624
(tijdens lesavonden)

tel. 02550-19000, tst 140
(Stadhuis)

tel. 02507 - 4841
(Gemeentehuis)
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r/ van lentopel
zand voort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.
Tel.'02507-53 46,

VERSTEEGE

imltrttraat 18 - Zmbtoott
JEtltfaon 02507-4409

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

grote
kunst - en
antiekbeurs
zandvoort

gevarieerd aanbod van antikiteiten en kunstvoor-
werpen van hoge kwaliteit is voor deze gelegen-
heid te bewonderen en te koop zoals b.v. schil-
derijen, aziatika, goud, zilver, brons, tin, koper,
porcelein, kristal, aardewerk, klokken, potten,
sierraden, olielampen en een grote sortering
meubelen.
Garantiebewijzen worden verstrekt.
30 en 31 maart en l april a.s., openingstijden:

vrijdag 14.00 - 21.00 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag 10.00 - 18.00 uur

Entree : vrijdag f. 2,50 ; zaterdag f. 3,50 en
zondag voor de vroege vogels van
10.00 - 13.00 uur f. 2,50 en van
13.00-l 8.00 uur f. 3,50.
Kinderen tot 12 jaar onder geleide
hebben gratis toegang.

HOTEL BOUWES PALACE'
Burg. van Fenemaplein - Zandvoort. J

BEGRAFENISSEN

CREMATIES ' TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Familie- en ,
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING stnds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ,.v.
Makelaar o.g.

ra
LidNBM
IxJMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 553'l

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE'
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

SchiMenfodcijf
il A *H.C, 00* Qôg,

Installatie bureau
GROENEIHIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484*
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goede prestaties f onelisten ohvz
Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel-
vereniging 'Op Hoop van Zegen' in
gebouw 'De Krocht' een opvoering
van 'Claudia' van Rose Franken. Het
gelijknamige boek beleefde kort na
zijn verschijning, zo'n goede dertig
jaar geleden, een oplage van 9 mil-
joen eksemplaren, het werd verfilmd,
als toneelstuk opgevoerd in Engeland
en Amerika en verscheen bovendien in
zestien talen.

Een begrijpelijk sukses want 'Claudia
is every woman and her marriage the
epitome of all marriages', zoals de
kreet luidde die de uitgever het mee-
gaf, en hoewel dit natuurlijk was om
de verkoop te stimuleren had de man
het wel bij het rechte eind. ledere
jonge getrouwde vrouw kan zich na-
melijk in haar terugvinden en dat ge-
beurde ook met Marianne van Holten,
die na een grondige tijd van voorberei1

ding verwantschap ging voelen met
Claudia en het ontwapende kindvrouw-
tje uitstekend gestalte gaf. Ze werd
daarin deskundig bijgestaan door Riek

mevr. kraan-meeth

Drommel die als haar echtgenoot, de
rustige, pijprokende, de soms op hol
slaande Claudia goed opvangende, Da-
vid Naughton, zó uit het boek leek
geknipt. Prachtig spel gaf Jopie Bi-
senberger-Kromhout te zien als Mrs.
Brown, de moeder van Claudia, die,
net als haar dochter, zich er van be-
wust is dat de sterke moederbinding
de ontplooiing van Claudia in de weg
zou kunnen staan. Heel sympathiek
vervulden Henriëtte Brokmeier en
Geoffrey Courchaine de rollen van
Bertha Zeleany en haar man Fritz, het
aan het gezin verknochte bedienden-
echtpaar. Don Courchaine was zonder
meer uitstekend als buurman en vrij-
gezel Jerry Seymour.
Tiny Rodenbecher kon ons als Julia
Naughton, het schoonzusje van David,
het minst bekoren. Perfekte rol kennis,
daar niet van, maar het bleef een van
buiten geleerd lesje. Bij madame Da-
ruschka, de operazangeres, lag het er
allemaal een beetje dik op, ook de
schminck, maar dat waren kennelijk de
opvattingen van regisseur en grimeur,
en daar staat het talent van Sonja Ko-
per buiten. Want dat ze talent heeft
blijkt wel uit het feit da't ze na een
jaar toneelschool in Londen nu is toe-
gelaten tot-de toneelschool in Amster-
dam, waar ze in augustus met een
vierjarige opleiding start. Regisseur

LAATSTE NIEUWS

De gemeenterekening over 1977 sluit
met een batig saldo van ruim één mil-
joen gulden. Dat is, zo verklaarde wét-
houder Aukema van financiën tijdens
de gisteravond gehouden openbare ver-
gadering van de kommissie van finan-
ciën, onderwijs en kuituur een meeval-
ler van meer dan f 400.000,-, want
oorspronkelijk was een overschot van
zes ton geraamd. Voor 1978 wordt
eveneens een flink overschot verwacht.
Cda-kommissielid Ter Veer rekent
zelfs op een bedrag van drie miljoen,
het overschot op de rekening van '77
meegerekend. De gunstige ontwikke-
'ing zal zich in 1979 - dit jaar dus -
waarschijnlijk stabiliseren, dacht Auke-
ma. Wij staan binnenkort voor grote
uitgaven. Zo zal de vernieuwing van
de overeenkomst met de VAM (afvoer
huisvuil) de gemeente f 200.000,- per
jaar méér gaan kosten. Een bedrag dat
wij zeker niet op de belastingbetaler
kunnen verhalen, zei de wethouder.
Verder moeten wij er op rekenen dat
de voorzieningen in de welzijnssektor
grote bedragen gaan vergen

Rob van Toornburg is laaiend enthou-
siast over de medewerkenden die via
het amateurtoneel bij het bero'eps te-
recht komen. Want dat is niet alleen
Sonja Koper, ook grimeur Ben Fijma is
bezig naam te maken in de broepswe-
reld, o.a. bij 'Knecht van twee meesters',
terwijl ook 'King Lear' met Johnny
Kraaykamp op zijn programma staat.
Even geestdriftig sprak Rob van Toorn-

burg over zijn belichters. Don en Geof-
frey Courchaine, die ook in vakkringen
steeds meer bekendheid krijgen.
Er werd gespeeld in een fraai dekor,
dat terecht een open doekje kreeg, en
waarvoor Ton van Holten en Ko van de
Graaf ook na afloop een applaus in
ontvangst mochten nemen." Betty van
de Kar souffleerde en, zoals u begrepen
zult hebben, Ben Fijma was de grimeur.

foto Jacob Koning

Sylvia Holsteijn verzorgde de rekwisie-
ren, sprak een woord van welkom, in
het bijzonder tot burgemeester en me-
vrouw Machielsen en wethouder en me-
vrouw Termes, en onderhield zich in
de pauze als een charmante gastvrouw
met de aanwezigen. Al met al een ge-
slaagd toneelgebeuren, aan het slot
waarvan de medewerkenden royaal in
de bloemetjes werden gezet.

hoeveel mag raadhuisuitbreiding
kosten ?
Deze vraag komt binnenkort aan de or-
de in een openbare vergadering van de
zandvoortse gemeenteraad.

De raadsleden zullen kunnen kiezen
uit drie door b en w aangedragen mo-
gelijkheden.

De duurste mogelijkheid is het door
de architekten Ingwersen en Wagenaar
uitgewerkte plan, waarvan de oorspron-
kelijk geraamde kosten f. 6.976,500,--
inmiddels door het kollege zijn terugge-
bracht tot f. 5.600.000,-. l n het door
beide architekten ontworpen gebouw
kunnen alle gemeentelijke diensten
worden ondergebracht.
Wanneer kommissies en gemeenteraad
deze oplossingen (nog) te kostbaar
vinden kunnen zij kiezen voor een
doelmatig, maar eenvoudig kantoorge-
bouw voor uitsluitend de sekretarie-
afdeling van de gemeente.
Kosten f. 4.641.295,--. Een derde mo-
gelijkheid is een kantooruitbreiding
zonder de afdeling burgerzaken, die
in het gebouw aan de Schoolstraat
gevestigd blijft. Kosten f. 4.300.000,-.
Volgens b en w kan de financiering
van het projekt -in ieder geval tot
1982- uit eigen middelen worden
gedekt tot een bedrag van f. 1.854.629,-
Dit bedrag wordt als volgt verkregen
f. 754.754,- ruimte in de begroting
voor dit jaar, de trendmatige verho-
glngen van de belastingen in '80, '81
eh '82, samen f. 674.875,- de kasino-
belasting over '80 tot '82 f. 200.000,-
en f. 225.000,- uit het gemeentefonds.
In samenhang met de voorgenomen
uitbreiding van het gemeentehuis staat
een opknapbeurt van het interieur van

het huidige raadhuis op het program-
ma.

Een en ander staat te lezen in de eind
vorige week door het gemeentebestuur
aan de raads(kommissie)leden en de
pers toegestuurde nota over de raad-
huisuitbreiding.

ATTRAKTIEVE ANTIEKBEURS

o Afgelopen weekend werd in de
Countryzaal van Bouwes Palace een
Kunst- en Antiekbeurs gehouden. In
de uitgestrekte ruimte hadden de 26
deelnemende antiquairs volop gelegen-
heid hun stukken uit te stallen en ze
zo goed mogelijk tot hun recht te la-
ten komen. Er was veel kristal, zilver,
ook etagère-zilver, en porcelein te be-
wonderen, maar er waren ook poppen,
klokken, olielampen en tegels. In het
'zwaardere' werk zagen we prachtige
ladenkasten, buro's en spinnekoptafels.
't Kuikenhuis uit Haarlem was aanwe-
zig met een aardige kollektie pijpen en
andere rokersbenodigheden, de firma
Strootman uit Velsen met o.a. kristal
en plateel, terwijl Yesterdays uit Haar-
lem alleraardigste geloogde meubelen
presenteerde, die tegenwoordig bij de
jongere generatie zo in trek zijn.
Het geheel was georganiseerd door het
Antiekbeurzen-Organisatie-bureau in
Den Haag, dat de antiekliefhebbers uit
Zandvoort met deze beurs een groot
plezier heeft gedaan.

• De gewelddadigheden tijdens en na
kafeebezoek nemen hand over hand toe.
Een 27-jarige ingezetene raakte in een
bar slaags met een Groninger, sloeg na
het verlaten van het etablissement een
ruit in van een geparkeerd staande auto,
trapte vervolgens een deur van een
woonhuis in de Kosterstraat uit de
scharnieren en bood hevig verzet toen
de politie hem wilde inrekenen. Ten-
slotte slaagden de agenten er in hem
naar het-buro te brengen.

• In de Haltestraat gingen na kafee-
bezoek vier mannen met elkaar op de
vuist. Zij raakten alle vier gewond en
moesten naar een ziekenhuis worden
overgebracht. De toestand van een
van hen, die een schedelbasisfraktuur
opliep, is zorgwekkend.

• Niet alleen vuistschade er wordt
ook raak geschoten. Een 12-jarige
jongen werd vrijdagmiddag door een
kogeltje uit een windbuks in een van
zijn benen getroffen. De jongen werd
overgebracht naar een ziekenhuis
waar het kogeltje werd verwijderd.
Van de schutter geen spoor.

• Een jeugdige motorrijder negeerde
een stopbevel van de politie, waarna
deze de achtervolging inzette. In de
Jac. van Heemskerkstraat werd de
jongeman klem gereden. Het bleek
een 16-jarige bewoner van de hoofd-
stad die de motor waarop hij reed in
zijn woonplaats had ontvreemd.

• Op de Zandvoortselaan ter hoogte
van de buurtschap Bentveld werd een
20-jarige voetgangster door een auto
aangereden. Met een verwonding aan
haar linkerbeen werd het slachtoffer
naar een ziekenhuis in Haarlem ver-
voerd.

• De bazar die zaterdag j.l. in de Cla-
rakliniek werd gehouden heeft circa
f. 2.000,-- opgebracht. De organisato-
ren danken langs deze weg allen die
hebben meegewerkt om dit fraaie re-
sultaat te bereiken, in het bijzonder
de zandvoortse middenstand.

B en w hebben een procedure in werking gezet die moet leiden tot de aan-
leg van een fietspad tussen Blinkert\veg en Benn-eldweg. Op bovenstaande
plankaart met een dikke lijn aangegeven.
De aanleg is bedoeld om de bestaande fietroete vanaf Heemstede-Aerden-
lioitt naar Zandvoort en die eindigt bij de Langelaan in Bentveld te laten
aansluiten op het nieuwe fietspad vanaf de Blinkertweg, dwars door de
duinen en langs het Visscherspad, naar de Sophiaweg. Het kollege heeft
inmiddels een verzoek bij de provincie ingediend om voor de aanleg van
het fietspad subsidie te verstrekken. v



Links op bovenstaande foto van Jacob Koning voetbaltrainer Barry Hughes en rechts schrijver Simon Car-
miggelt met hun resp. Loeressen die zij zondagavond in sociëteit Duysterghast ontvingen van het 'Nationaal
1 april Genootschap'. Hughes kreeg de trofee voor zijn ludieke optreden tijdens de vorig jaar december ge-
speelde wedstrijd tussen zijn klup en AZ '67 en Carmiggelt voor zijn gehele oeuvre aan kursiefjes in 'Het
Parool' onder het pseudoniem Kronkel en voor zijn gedichten onder de naam Karel Bralleput.
De toespraken van de voorzitter van het genootschap, Edo van Tetterode, en de dankwoorden van Hughes
en Carmiggelt werden live uitgezonden via het radioprogramma van Henk van Stipriaan dat geheel aan de
april-manifestatie was gewijd.

omroepers

NETTE WERKSTER
gevraagd

17-20 jaar.
Bakkerij van de Werff,
Gasthuisplein 3, tel. 21 29.

Aangeb. moderne slaapka-
mer met 3 deurskast, toilet-
tafel enz. tel. 66 13.

TIMMERMAN
vraagt timmerwerk, witten
en behangen en schilderwerk.
Tel.02507-61 16-

Aangeboden : notenhouten
vitrinekast met ronde bar, -
plm. 2.80 mtr. en 80 cm
hoog. Tevens af wasmachine
Lpr.st. Tel. 33 95, bellen
tussen 6 - 7 uur.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

familieberichten

Met droefheid geven wij U kennis dat heden, na
een langdurige ziekte, voorzien van het H. Olie-
sel, van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder en oma

JANNETJE HARTEVELT
echtgenote van Hendrikus Adrianus Schoo

op de leeftijd 'van 60 jaar.

H.A. Schoo
W.C.A. Schoo
A.M.H. Schoo-Stijnen
Jannie en Monique
H. Schoo
J. Schoo
C. Jacobs-Schoo
A.Jacobs '
Sandra

Zandvoort, 31 maart 1979.
Haarlemmerstraat 62.

De Eucharistieviering heeft plaats op woensdag
4 april a.s. om 12 uur in de parochiekerk St.
Agatha te Zandvoort, waarna om 13.30 uur de
crematie zal plaatsvinden in het Crematorium
te Velsen, halte Driehuis-Westerveld.

Moeder is opgebaard in de aula van de Maria-
stichting te Haarlem. Bezoekuren van 15.30-
17.30 uur.

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema-
tie in de ontvangzaal van het Crematorium.

protest
van raadsleden
In een schrijven aan b en w maken de
vvd-raadsleden Attema en Jongsma
ernstig bezwaar tegen de behandeling
van de plaatskeuze van een nieuw po-
litieburo op de voor hedenavond vast-
gestel de openbare vergadering van de
kommissie voor algemene zaken en
ruimtelijke ordening.

Op deze bijeenkomst zal, zo verwach-
ten zij, het gemeentebestuur zijn keus
voor het terrein van 'Sterre der Zee'
nader toelichten en kunnen aan de
korpschef van politie vragen worden
gesteld over de door b en w gekozen
lokatie. Daar zij geen leden zijn van
de kommissie van algemene zaken, etc.
voelen de heren Attema en Jongsma
zich verstoken van volledige informatie
omtrent plaatskeuze en bouw van het
projekt. Reden waarom zij het gemeen-
tebestuur verzoeken om af te zien van
de behandeling door genoemde komis-
sie en het plan aan de orde te stellen
in een gekombineerde vergadering van
alle kemmissies van advies en bijstand.

Volgens een mededeling in het HD
zou burgemeester Machielsen er
geen bezwaar tegen hebben dat de
vragenstellers zich op de vergade-
ring net als de leden van algem.
•zaken over het projekt laten infor-
meren.
Attema: daar gaat het niet om. Of wij
wel of niet aan de beraadslagingen kun-
nen deelnemen. Een dergelijk belang-
rijk objekt als het politieburo dient in
alle kommissies-van advies en bijstand
aan de orde te komen en in dit geval
kan dat in een gezamenlijke bijeen-
komst gebeuren.

Behalve de door beide raadsleden ge-
wraakte behandeling van het politie-
buro prijken op de agenda van de kom-
missie de voorgenomen wijziging van
de drankr en horekaverordening, instel-
ling van een weekmarkt, rekonstruktie
van het Gasthuisplein, avondopenstel-
ling van de gemeentelijke diensten en
een voorbereidingsbesluit voor Stations-
plein e.o..
De vergadering begint om 8 uur in het
gemeentehuis.

AMBTESTY
INTERNATIONAL

giro
454000

sport-spel

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft afgelopen zondag 1-1 gelijk
gespeeld tegen WSV'30. Beide doel-
punten werden in de tweede helft van
de ontmoeting gescoord.

Het krachtsverschil tussen koploper
Zandvoortmeeuwen en WSV'30 in
de middenmoot van de kompetitie,
was minimaal en dat leverde zo nu en
dan een spannend duel en vooral een
groot aantal hoekschoppen op. Die
bleven, door het onbreken van schut-
ters in beide gelederen, onbenut. Dit
was ook het geval met een -terecht-
aan WSV'30 toegewezen strafschop.
Het slappe schot van de voet van
WSV-speler Conijn kon zonder veel
moeite door keeper Steffers onschade-
lijk worden gemaakt. In de slotfase
van de eerste helft stichtte Zandvoort-
meeuwen enkele malen verwarring in
de achterhoede van de tegenstander
, maar de aanvalslinie van het elftal
zaggeen kans die verwarring uit te
buiten.
Na de hervatting van de wedstrijd leek
Zandvoortmeeuwen vast besloten de
doelverdediger van WSV'30 te passe-
ren en de ploeg lanceerde de ene aan-
val na de andere op de achterhoede
van de thuisklup. Vooral John van
der Zeijs, Kees Bruin, Albert Visser
en Engel Koper waren bijzonder ak-
tief in het zoeken naar een opening
in de defensie om te kunnen scoren.
Niet zij maar WSV'30 vond een gat
dat groot genoeg was om een doelpunt
te maken in de achterhoede van
Zandvoortmeeuwen. Tijdens een ver-
rassende tegenaanval kwam Vrede-
voort vrijwel ongehinderd voor kee-
per Steffers en kopte het leer achter
hem in het net, 1-0.
Zandvoortmeeuwen kwam de teleur-
stelling snel te boven en gaf WSV geen
schijn van kans meer het huzarenstukje
te herhalen. In de 35e minuut schoot
Rrchard Kerkman tegen de lat van het
WSV-doel. Het werd een goal toen een
nerveus geworden verdediger de bal
vervolgens in eigen doel deponeerde,
1-1.
Aan het eind van de ontmoeting kwa-
men beide elftallen nog dicht bij het
winnende doelpunt. Kees Bruin liet
zich -staande voor open doel- een
fraai kans ontglippen en een treffer
van WSV'30 werd door de scheids-
rechter wegens buitenspel afgekeurd.
Die beslissing leek nogal diskutabel.
Maar zonder geluk vaart niemand wel.
Ook Zandvoortmeeuwen niet.

De stand in de kompetitie luidt:
Zandv.m. 13 7 5 1 19 19-11
Stormv. 13 9 1 3 19 28-16

EanduaorrSE
haeranr

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
QASQEYSERS •

- Raparatles
QASHAARDEN

Verhelpen van ttorlngen
AANLEG SANITAIR • OASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SP1ERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

KINDEROPERETTEVERENIGING
"JONG ZANDVOORT"

uitvoering zondag 8 april a.s.
aanvang 's avonds 8 uur in 'De Krocht'.

"VICTOR EN DE GOUDEN BLOEM"
kaarten a. f-. 4,50 verkrijgbaar aan de zaal

v.a. 7 uur.

nieuws
kort& klein

e De bewoners van de flat aan de Fle-
mingstraat (huisnummers 242 t.e.m.
340) zijn door het gemeentebestuur
uitgenodigd voor een hoorzitting in
het wijkgebouw 't Stekkie' op maan-
dag 9 april a.s. Het gaat over plannen
wijzigingen c.q. verbeteringen aan te
brengen in de direkte omgeving van de
flat, w.o. een betere beveiliging van de
toegang tot de bergingen, het plaatsen
van f ietsenstandaards bij 't Stekkie',
vernieuwing van de zandbak bij ge-
noemd wijkcentrum en een betere toe-
gang tot het speelplaatsje voor de jeugd.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

• Bij de eerste motorraces op het cir-
cuit, meetellend voor het nationale
kampioenschap, verloor tijdens de op-
warmingsronde Wil Hartog bij de 750
cc-ers, bij het passeren van enkele te-
genstanders de macht over het stuur
en reed tegen de hekken,
Direkt werd Hartog, wiens toestand
zich ernstig liet aanzien, naar een zie-
kenhüis in Haarlem vervoerd. Daar
bleken de verwondingen mee te val-
len. Er werd een hersenschudding en
een gebroken arm gekonstateerd.

TYBB
KFC
Beverwijk
WSV'30
Nw.Vennep
VVB
Velsen
HBC
Zaandijk
QSC

13
13
14
11
13
13
13
12
14
12

4
5
4
4
5
3
4
2
3
2

7
5
7
6
1
5
2
5
3
3

2
3
3
1
7
5
7
5
8
7

15
15
15
14
11
11
10
9
9
7

17-15
13-15
17-13
17-12
13-20
11-17

,11-17
16-14
19-28
19-22

straatUzandvoort
openlnamsterdam
en in zandvoort. .
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PLAATS POLITIEBURO OP LOSSE SCHROEVEN

kommissie stelde zich hard op
tegenover voorzitter machielsen

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

Aan het slot van de dinsdagavond ge-
houden openbare verga'dering van de
kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening draaide burge-
meester Machielsen -voorzitter van
genoemde kommissie- het gezelschap
abrupt de rug toe en beende de zaal
uit.

Moest hij hoognodig naar het toilet,
maar dan maakte hij wel een hele om-
weg, was hij vermoeid door de lange
duur van de bijeenkomst of was hij
geïrriteerd geraakt door de onwil van
de kommissieleden om hem en de
wethouders te volgen in de plaatskeuze
voor de bouwvan een nieuw politrebu-
ro en de herinrichting van het Gast-
huisplein ?
De heer Machielsen geeft zelden blijk
van zijn emoties in het openbaar, zo-
dat het gissen blijft. Maar het zou ons
niet verbazen wanneer hij dinsdag uit
zijn gewone doen van 'de man die de si-
tuatie beheerst', was geraakt. Tijdens
de vergadering had hij al enkele malen
het hoofd tussen beide handen gevat
en vervolgens met de vingertoppen de
machtige schedel beroerd. Een voorte-
ken van opkomende ergenis over de
taaie tegenstand-van inspraak nu-kom-
missielid P. Flieringa inzake de plek
voor een nieuwe politieonderkomen en
de onbuigzame houding van o.a. de so-
cialist G. Toonen m.b.t. de rekonstruk-
tie van het Gasthuisplein ? Dat zou
best kunnen, want op zoveel tegenstand
was de heer Machielsen sinds zijn be-
noeming tot eerste burger van Zand-
voort nog niet gestuit, ledere keer was
deze kundige en behendige bestuurder
er in geslaagd de afgevaardigden in
kommissie en raad aan zijn kant te
krijgen in een stijl die iedere provokatie
en onnodige prikkeling van de lokale
volksvertegenwoordigers vermeed. Maar
dinsdagavond ging hij -voorlopig althans
- de mist in.
Was de geest vaardig geworden over
de leden en waren zij opeens opge-
wassen tegen de voorzitter ? Zeker is
dat zij zich ongewoon 'hard' opstelden
tegen de plannen van het kollege en
dat het de heer Machielsen niet lukte
hen te bewegen tot het innemen van
een b en w welgevallig standpunt. Mis-
schien kwam het doordat hij dit keer
naar buiten de indruk maakte de za-
ken te willen forceren in de door het
gemeentebestuur gewenste richting.
Zaken zoals de plaatskeuze van een
nieuw onderdak voor de politie en de
herinrichting van het Gasthuisplein,
waar de kommissieleden nog niet met
elkaar uitgekomen zijn. En toen drie
van de vijf aanwezige kommissieleden
zich dinsdagavond uitspraken tegen
'Sterre der Zee' als plaats voor een
nieuwpolitieburo was dit toch vooral
uit ontevredenheid over de door het
kollege bij de voorbereiding van het
Projekt gevolgde procedure. Zeker,
voor de door korpschef Van Maris tij-
dens de bijeenkomst opnieuw aange-
voerde argumenten tegen de bouw
van 'Sterre der Zee' -de uit verkeers-
technies bijzonder ongelukkige ligging
van het terrein en de beperkte parkeer-
ruimte in de omgeving- waren de kom-
rnissieleden Joustra en Gielen (vvd) en
Flieringa(inspraaak nu) zeer gevoelig.
Maar de voornaamste reden voor hun
afwijzing van 'Sterre der Zee' was het
ontbreken van de nodige financiële ge-
gevens om een verantwoorde keus te
kunnen maken tussen dit terrein en de
door de politie begeerde plek van de
voormalige Julianaschool aan de Brede-
rodestraat.
Flieringa verwoordde dit dinsdagavond als

P.Flieringa:'korpschef kan in een politieburo op het terrein van
'Sterre der Zee' zijn kont niet keren . . .'

volgt : het enige waarover we op dit mo-
ment beschikken is een rekensommetje
dat de bouwvan een politieburo op het
terrein van 'Sterre der Zee' ongeveer
f. 400.000,- meer kost dan op het ge-
bied van de vroegere Julianaschool,
omdat onder eerstgenoemd terrein een
garage moet worden aangelegd. Voor
de rest wordt er niets konkreets ge-
zegd over de grond-en bouwkosten.
Daarom maakte hij er ernstig bezwaar
tegen dat het projekt niet in de kom-
missie van financiën is behandeld. Dat
moet alsnog gebeuren meende hij en
daarbij sloten de heren Gielen en Jou-
stra zich aan. Voor dit moment wezen
alle drie 'Sterre der Zee' als bouwplaats
van het nieuwe buro af. Hoewel naar
zijn zeggen 'de politiechef op het ter-
rein van 'Sterre der Zee' zijn kont niet
zal kunnen keren', hield Flieringa de
mogelijkheid open op zijn besluit terug
te komen. Dat zal van de cijfers afhan-
gen, besloot hij.
Voor de kommissieleden Toonen (pvda)
eri Van As (cda) wogen de belangen
van de sociale woningbouw op het ter-
rein van de Julianaschool zwaarder dan
de kritiek van de korpschef op 'Sterre
der Zee'. Zij wilden wel een financieel
offer brengen voor de totstandkoming
van woningen voor de laagstbetaalden.
Voor ons is het een politieke keus, al-
dus de socialist en de christendemo-
kraat. Een politieburo op het terrein
van de Julianaschool betekent geen so-
ciale woningbouw op een plaats waar
dit mogelijk is. Zij schaarden zich dan
ook achter het voorstel van b en w,
maar verzetten zich niet tegen de wens
van hun kollega's het projekt in de
kommissie van financiën te bespreken.
Na het standpunt van het kollege te
hebben uiteengezet beloofde voorzit-
ter Machielsen het gezelschap dat het
projekt in de kommissie van financiën
aan de orde zal komen.
Maar het ging niet van harte.

MENINGEN VERDEELD
OVER HERINRICHTING
GASTHUISPLEIN

Bij de behandeling van de door b en w
voorgestelde herinrichting van het Gast-
huisplein waren de tegenstellingen zo
mogelijk nog groter.
Geen van de kommissieleden voelden
voor het plan van het kollege om over
één rijbaan tweerichtingsverkeer toe te
staan. De vvd voelde bij monde van de
heer Joustra voor een smalle rijstrook
met eenrichtingsverkeer en niet meer
dan vijf parkeerplaatsen. De cda-er Van
As zag de parkeervakken wel zitten,
maar vond de afstand naar het kultureel
centrum voor bejaarden en minder vali-
den te groot. Toonen wilde-het blik in
één keer van het plein vegen met uitzon-
dering van een rijstrook voor het ver-
zorgend verkeer t.b.v. de warme bakker
Over één ding waren de kommissieleden
het echter roerend eens. Van de inspraak
van de pleinbewoners, die ook een plan
hadden ingediend, was geen bal terecht
gekomen. Toonen sprak zelfs van een er-
barmelijke vertoning.
Dat hield burgemeester Machielsen toch
tegen en hij daagde Toonen en de andere
kommissieleden uit hard te maken dat
niets van de inspraak van de bewoners
in het plan van het gemeentebestuur te-
recht was gekomen. Er was wel degelijk
naar de omwonenden geluisterd. Zo wa-
ren op hun verzoek een groot aantal
parkeerplaatsen geprojekteerd en krijgt
het trottoir een betere beveiliging. Hij
ontkende met klem en aan de hand van
de stukken dat de raad in het verleden
ooit besloten had het plein geheel auto-
vrij te maken, zoals de heren Flieringa
en Toonen beweerden.
Draai de geluidsbanden maar af', advi-
seerde Flieringa, 'dan hoort u dat de
raad destijds een dergelijk besluit heeft
genomen'.
Enfin, men bleef het op alle punten
met elkaar en de voorzitter oneens en

er kwam dan ook geen eensluidend ad-
vies aan.het kollege uit de bus.
Er kwam helemaal geen advies.
Met een vermoeid gebaar zette de heer
Machielsen de behandeling van de rest
van de agenda voort en ineens was het
afgelopen en de burgemeester verdwe-
nen.
De kommissieleden keken wat onthutst
naar de lege bestuurszetel.
Maar de bijeenkomst was toch echt
voorbij en de heer Machielsen weg.
Zonder handjesschudden zelfs.
Zoals gezegd een snelle gang naar het
toilet behoort tot de mogelijkheden.
Tenslotte.
De kommissie stemde in met het hou-
den van een weekmarkt in Zandvoort
op de Prinsesseweg.
Ook dat ging niet van een leien dakje.
De heren Gielen en Joustra vonden de
door het kollege gekozen plaats onge-
schikt.
Een markt hoort thuis in een winkel-
straat, aldus de heer Gielen.
In Amsterdam is dat de Albert Cuyp
en in Zandvoort zou dat de Grote
Krocht moeten zijn, betoogde hij.

burgerlijke stand

28 maart - 3 april 1979.

overleden : Pietertje Elisabeth Wil-
helmina Maria Koster, geb. Uijtenbo-
gaart, oud 91 jaar; Willem van Leeuwen,
oud 81 jaar.

getrouwd : Frederik Nicolaasvan
der Zee en Yvonne Hoogervorst.

overleden buiten de gemeente : Pe-
tronella Steenbergen, geb. Warnink,
oud 88 jaar ; Cornelia Bol, geb. Bakvis,
oud 64 jaar ; Jan Engels, oud 77 jaar ;
Jannetje Schoo, geb. Hartevelt, oud
60 jaar ; Jacobus Cornelis Antoon
Reurts, oud 74 jaar.

:;;watërstantfeiiil

april
7
8
9

10
11
12
13
14

H.W.
00.48
02.03
03.26
03.59
04.31
05.02
05.33
06.02

L.W.
08.51
10.00
11.27
12.02
12.34
13.06
13.38
14.05

H. W.
13.25
14.28
15.42
16.15
16.45
17.16
17.59
18.22

L.W.
21.28
22.32
23.48
00.19
00.50
01.19
02.05
02.29

• Niet alleen geweldplegingen maar
ook diefstallen zitten in Zandvoort in
'de lift'. Deze week werden bij de po-
litie negen aangiften van inbraak en
diefstal gedeponeerd.
Uit een hotelkamer werd een etui met
sieraden ontvreemd en uit de Lange-
laan in de buurtschap Bentveld werd
een postzegelautomaat gestolen met
een buit aan geld eri zegels ter waarde
van f. 900,-. De automaat kost f. 2.500,-
Uit een bar aan de Stationsstraat wer-
den vierhonderd grammofoonplaten
gestolen. Een bromfiets verdween uit
een schuur aan de Helmerstraat en van
het binnenterrein van het circuit ver-
dwenen twee bijenkasten. Vijfendertig
zilveren miniatuurtjes, verscheidene
sieraden en een bedrag aan buitenlands
geld werden ontvreemd uit een woning
aan de Van Galenstraat en uit een woon-
huis aan de Potgieterstraat ging men er
vandoor met een paspoort en een be-
drag van f. 1.000,-. Uit een hotelver-
trek werden twee gouden ringen ge-
stolen. Een inbraak in een flat aan de
Passage tenslotte leverde niets op. Van
de daders geen spoor.

• Zes jongens uit Zandvoort en Haar-
len, in leeftijd varieërend van 16-19
jaar, werden door de politie aangehou-
den en ondervraagd in verband met
vernieling van een groot aantal auto-
antennes. Zij hebben inmiddels be-
kend.

• Twee leden van het korps vrijwillige
brandweer slaagden onlangs voor het
brevet pompbediener, t.w. de heren
C.W. van Limbeek en A. Bruijnes. De
heer J. F. van Limbeek, legde met
goed gevolg het eksamen brandwacht
1e klasse af.

• De 'speel -o-theek' van de kleuter-
school 'De Woelwaters' in Zandvoort
nieuw noord kan met een groot aantal
nieuwe attributen worden uitgebreid.
Een door de ouderkommissie van de
school voor dit doel georganiseerde
kienavond, die door tal van ouders
van de leerlingen werd bezocht, lever-
de een bedrag op van f. 2.438,68,-.

• Wethouder l.M. Aukema van finan-
ciën, onderwijs en kuituur is verhinderd
op maandag 9 april a.s. zijn wekelijks
spreekuur te houden.

a Vanaf 7 april tot 5 mei a.s. ekspo-
seert de haarlemse grafikus Rob Clous
een deel van zijn kleurenetsen in de
tentoonstellingszaal van de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Clous
geniet bekendheid door zijn wandver-
sieringen in diverse haarlemse onder-
wijsinstellingen en het raadhuis van
Heemstede. Werk van hem is in het be-
zit van een groot aantal nederlandse en
buitenlandse musea en bevindt zich in
partikuliere verzamelingen. De ekspo-
sitie is voor het publiek toegankelijk tij-
dens de uitleenuren van de bibliotheek.



SLUITEN VAN CLARASTICHTING . . .

niet aan de orde

Het is bekend dat hoe ouder wij wor-
den hoe meer het verleden voor ons
gaat herleven, en voor de ouderen van
nu betekent dit dat zij vertoeven in
tijden dat er nog geen flats waren
maar geleefd werd in wooneenheden
op de begane grond. Door hen in im-
mense betonnen gebouwen op een
achtste of tiende verdieping te stop-
pen ontneemt men hen het laatste
restje zelfvertrouwen in een voor hen
toch al vaak onbegrijpelijke wereld.

Misschien niet met eksakt dezelfde
woorden maar toch in deze geest sprak
de direktrice van de Clarakliniek aan
de Kostverlorenstraat, toen we haar

mevr, kraan-meeth

vroegen wat er waar was van de ge-
ruchten dat de kliniek zou verdwijnen.
Voorlopig is dat niet aan de orde aldus
de allround verpleegkundige zuster M.
C.E. Geelen, die een speciale interesse
heeft voor de somatiese en psychiatrie-
se gesteldheid van de ouder wordende
mens, en dientengevolge bijzonder

Wat aanvankelijk een waagstuk leek
-vijf spelers uit het tweede elftal wa-
ren opgesteld in het eerste- heeft
Zandvoort'75 in de j.l. zaterdag tegen
S.C. Kinheim gespeelde wedstrijd geen
parten gespeeld. Sterker nog, het eerste
noch het tweede elftal heeft er onder
geleden wat zijn prestaties betreft. Het
tweede elftal won zijn duel met 5-1 en de
de pleeg van trainer Stokman speelde
tegen Kinheim 2-2 gelijk. Hetgeen, ge-
let op de bijzondere omstandigheden,
een fraai resultaat mag worden ge-

noemd.
De volksverhuizing van spelers van het
tweede naar het eerste elftal was nood-
zakelijk doordat vijf leden van de A-
ploeg waren opgeroepen voor herha-
lingsoefeningen van hun legeronderdeel
in West-Duitsland. Pech. Maar Zand-
voort'75 is er in geslaagd, het kan zon-
der enige overdrijving worden gezegd,
van die nood één deugd te maken. De
ploeg gaf het vooral in de eerste fase
van de wedstrijd fel aanvallende Kin-
heim uitstekend partij door de storm-
loop van de tegenstander goed op te
vangen. Een door de arbiter aan Kinheim
toegewezen vrije schop werd de verdedi-
ging echter noodlottig. Het snel geim-
proviseerde muurtje van Z'75 spelers
voor het doel van hun keeper bleek
niet hecht genoeg om Kinheim van
scoren af te houden, 1-0.
Zandvoort liet zich door de achter-
stand niet ontmoedigen en drong
Kinheim langzaam maar zeker naar
de eigen speelhelft terug. Tegen het
einde van de eerste speelperiode was er
zelfs sprake van een overwicht van
Z'75 en moest de verdediging van
Kinheim al zijn kwaliteiten aanwen-
den om een doorbraak van de voet-
ballers uit het zeedorp te voorkomen.
Na rust zette Zandvoort'75 de aanval-
len voort en kreeg de defensie van Kin-
heim het opnieuw zwaar te verduren.
Nadat deze klup een paar maal op het
nippertje aan een doelpunt van o.m.

veel voldoening vindt in haar huidige
funktie. Zijzelf en ook het personeel
zijn er niet rouwig om dat het nog ja-
ren kan duren eer er veranderingen
komen. Niet dat zuster Geelen tegen
verandering is, integendeel. Zij is be-
slist voor vernieuwingen in de gezond-
heidszorg maar alleen wanneer die in
het belang zijn van de mens, in dit ge--
val van de 44 patiënten van de Clarakli-
niek, waarvan de jongste 73 en de
oudste 101 is en die liefdevol verzorgd
worden door verpleegkundigen, bejaar-
denhelpsters, bejaarden- en ziekenver-
zorgsters. Met de huidhoudelijke me-
dewerkers meegeteld vormen zij een
personeelsbestand van 31.
Onwillekeurig komt in een praatje met
de direktrice de geschiedenis van de Cla-
rakliniek ter sprake, die in 1958 een
observatieinrichting en een klein psy-
chiatries ziekenhuis voor bejaarden
werd, nadat het de tien voorgaande ja-
ren had gefungeerd als dependance
van het Elisabeth's Gasthuis voor het
nakuren van vrouwelijke t.b. patiënten.
Maar de oorspronkelijke bestemming
was een tehuis voor joodse tuberculose-
patientjes en nog steeds heerst er bij

Karel van der Reijden was ontsnapt,
bracht Raymond Keuning in de 20e
minuut zijn team naast Kinheim, 2-1.
Z'75 werd een tikje overmoedig en
zelfs spelers uit de achterhoede kwa-
men naar voren om hun geluk te be-
proeven. Een riskante zaak.want
Kinheim was nog lang niet uitgespeeld.
Op een moment dat Z'75 even niet op-
lette sloeg het elftal zijn slag, 2-1. De
spelers uit de badplaats werden voor
de tweede maal met een achterstand
gekonfronteerd. Maar ook nu liet de
ploeg zich niet imponeren en ging op-
nieuw naar voren. De inspanning bleef
niet onbeloond.
Karel van der Heijden knalde de gelijk-
maker in het net, 2-2. En met deze
stand kwam het einde van de ontmoe-
ting.
Trainer Stokman toonde zich na af-
loop van het duel bijzonder tevreden
met het bereikte resultaat. De vijf in-
vallers uit het tweede elftal hebben
zich prachtig gehouden in het gezel-
schap van A-spelers, vond hij. Een
overwinning zou zeker niet onverdiend
zijn geweest.
De stand in de kompetitie van de zater-
dagvoetballers luidtals volgt:
VVRA 14 12 1 1 25 4-9
KIC 13 8 2 3 18 21-9
Z'75 13 7 3 3 17 29-19
B'daal 13 4 4 5 12 21-21
SMS 11 4 3 4 11 16-18
Velsen 12 3 5 4 11 11-16
Halfweg 12 4 3 5 11 10-16
SVJ 11 4 1 6 9 17-28
RCH 12 4 1 .7 9 19-20
SC Kinheim 13 2 4 7 8 20-29
DEM 14 1 5 8 7 5-32

hen die er bij betrokken waren grote
dankbaarheid dat het gelukt is : toen
de duitse bezetters er in de oorlog een
inval deden vonden ze de Clarastich-
ting verlaten. Precies op tijd was het,
eveneens joodse, personeel met alle
kinderen midden in de nacht met
vrachtwagens naar Drenthe vertrok-
ken en daar ondergedoken

nieuws
kort & klein

• Op maandag 9 april a.s. belegt de
amateurtoneelvereniging 'Op Hoop van
Zegen' de algemene ledenvergadering
1979. Voor een plaats in het bestuur,
ontstaan door het bedanken van Lies
Koster, wordt Ineke Krist kandidaat
gesteld.

• Deze week heeft de dienst van pu-
blieke werken een begin gemaakt met
het aanbrengen van aarde op het onbe-
bouwde gedeelte van het terrein van het
winkelcentrum noord aan de kant van
de Pasteurstraat. Dit om de hinderlijke
verstuivingen van de zandgrond tegen te
gaan.

• Op vrijdag 13 april a.s., goede vrij-
dag, is t.b.v. het doen van aangiften
van geboorte en overlijden het buro
van de burgelijke stand aan de School-
straat tussen 9.00 en 9.30 uur geopend.
De rest van de dag is het buro, evenals
de andere gemeentelijke diensten, geslo-
ten.

( I.M. )

CIRCUIT

NDM90RT
AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

ma. Training, knac licentiehouders
di. Politie Amsterdam, rqvaardigs-

heidscursus.
wo. Politie Amsterdam, rijvaardig-

heidscursus.
do. Politie Utrecht, rijvaardigheids

cursus.
Renault Nederland, instructie.
Politie Noord wijkerhout, rij-
vaatdigheidscursus.

Vr. Training, knac licentiehouders
Za.

en Paasraces
Zo.

Inlichtingen
Tel. 8284

Sehitdeesfodeift
H.C. VCM+ 2638

familieberichten familieberichten

Toch nog onverwacht is tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lij-
den, van ons heengegaan mijn geliefde man, onze zo zorgzame lieve va-
der en grootvader, onze zwager en oom

JACOBUS CORNELIS ANTOON REURTS
op de leeftijd van 74 jaar.

Haarlem

Durban (Zuid Afrika

R. Reurts- Vennekamp
E.J. Reurts
H.M. Reurts-van Oudenaarde
Roeland en Daniè'lle
Eric
Albert

3 ) :
J.H. Reurts
C. Reurts-Walser
Fiona-
Anita

en verdere familie

Zandvoort, 1 april 1979.
Zandvoortselaan 31

Gelegenheid tot afscheid nemen in één der rouwkamers van het Uitvaart-
centrum „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, dagelijks
van 16.30 uur tot 17.00 uur en van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De crematie zal plaatshebben vrijdag 6 april om 14.00 uur in het crema-
torium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Zandvoortselaan 31 omstreeks 13.20 uur.

WIE HELPT HET ASTMA FONDS
IN ZANDVOORT ?

Slechts één week per jaar heeft het Ast-
ma Fonds de gelegenheid om door mid-
del van een landelijke kollekte haar fi-
nanciële zorgen te verlichten. Dit jaar is
dat de periode van 23 tot 29 april a.s.
In Zandvoort wordt op dit moment nog
gezocht naar een wïjwilliger(ster), die
de kollekte kan organiseren.
In hoofdzaak bestaat dit werk uit het
zoeken van kollektanten en het ver-
zorgen van de plaatselijke publiciteit
. waarvoor materiaal beschikbaar is.
De kollekte wordt landelijk ondersteund
door tv, radio en advertenties en via het
buro van het Astma Fonds te Leusden.
Er wordt gezocht naar een aktieve man
of vrouw die enkele uren per dag be-
schikbaar heeft (of enkele dagen per
week) tot eind april. Enige admïnistra-
tieve vaardigheid is nodig.
Bekendheid met het plaatselijk vereni- •
gingsleven kan ook erg nuttig zijn.
Misschien vraagt u zich af of z'n kol-
lekte nog wel nodig is ?
De aandoeningen astma, bronchits en
longemfyseem komen zo vaak voor dat
er in ons land ruim een miljoen mensen
zijn met problemen rond hun adem-
haling. Een volksziekte dus.
Dat wil zeggen dat één op de tien men-
sen in meer of mindere mate last heeft
van ademnood.
Het Nederlands Astma Fonds doet al
20 jaar aan astmabestrijding. Daarvoor
zamelt zij geld in teneinde onderzoek
en hulp aan patiënten mogelijk te
maken.
Daarom wordt een plaatselijke organi-
sator gezocht voor onze jubileum-kol-
lekte.
Nadere informatie tel. 033 - 4 18 14
(tijdens de kantooruren vragen naar
R.E. Murk.

kerkdiensten

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 7 en zondag 8 april a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

HERVORMDE KERK
zondag 8 april a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, crèche

aanwezig.
Jeugdkapel
10.30uur : Dhr. L.K. de Vries.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 april a.s.:
10.00 uur : Ds. P, van Hall
19.00 uur : Ds. J.P. Dondorp te Umui

den.

PROTESTANTENBOND
zondag 8 april a.s.:
10.30 uur : Ds. A. Noorman n.h. Bus-

sum.
donderdag 12april a.s.:
20.00 uur : Bezinningsbijeenkomst in de

lijdenstijd.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 april a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 8 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Peugeot, Skoda en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

Nu ook Zondags geopend!
Unieke
kollektle
zitgroepen
van
ƒ 2000,- tot

Apeldoorn, Eiiropaweg 170. , ,, . •••_meubelkeur zitparadijs
Vrijdagavond, meubelkoopavond Sp«clill»»n in i.«r



Voor PASEN kunnen we weinig meer voor u doen,
ALLEEN :

8 dagen MALLORCA vertrek 11 april
of 7 dagen COSTA BRAVA

zijn nu nog de enige mogelijkheden
ECHTER

na 15 april is er weer volop gelegenheid om aan Uw wensen te
voldoen (het is dan nog mooi voordelig ook).

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203

omroepers

Wij zoeken iemand (m. /vr.)
om eens per week ons huis
een goede beurt te geven.
Telefoon 75 68.

Te koop aangeboden : 2
jalouzieën br. 2.75 mtr. en
2.50 mtr. Lijsterstraat 2/6
Tel. 54 06.

Hulp in de huishouding gevr.
l of 2 ochtenden in de
week.
Mevr. Hugenholtz, Duin-'
doornlaan 11, Bentveld,
tel. 023-24 09 14.

NETTE VERKOOPSTER
gevraagd

17-20 jaar
Bakkerij van der Werff,
Gasthuisplein, 3, tel. 21 29.

Aangeboden *. notehouten
vitrinekast met ronde bar
plm. 2.80 mtr en 80 cm.
hoog. Tevens afwasmachine
i.pr.st. Tel. 33 93 bellen
tussen 6 - 7 uur.

R. DRENTH, arts

GEEN PRAKTIJK

van 9 tot 23 april a.s.
Waarnemers :

Dr. Anderson
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

OLIEVERVEN
PENCELEN-

ENZ.
bij

"DE BOET"
winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,--.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

VERSTEEGE
ft rtntftotriirtwörijf

fealtrttraat 18 • Zmbbooit
tttlrfoon 02507-4490

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RJTMAN
Telefoon 4365

INLIJSTEN bij

"DE BOET"
winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507-56 55

CHRISTIÊN
VERSTEEGE-TfflELEMAN

Koningstraat 104 td. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisajréth Gasthuis. Bij
geen geh. bellen na 19.00 u.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.
Bij 5 stuks stoomgoed 50% korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

Kruisvereniging

Zandvoort
De algemene Ledenvergadering zal worden gehou-
den op maandag 23 april 1978 in het Gezondheids-
centrum, Beatrixplantsoen 1, te Zandvoort, aan-
vang 20.00 uur.

AGENDA

3.
4.

1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering, dd. 18 ok-

tober 1978.
Ingekomen stukken en mededelingen.

. Samenwerking van de kruisverenigingen regio
Zuid Kennemerland.

5. Uiteenzetting funktioneren Stichting Gezond-
heidscentrum Zandvoort.

6. verslag sekretaris 1978.
7. Financieel verslag 1978.
8. Begroting exploitatie 1980.
9. Verslag kaskommissie.

'10. Aftreden leden dagelijks bestuur.
11. Benoeming nieuwe leden dagelijks bestuur.
12. Benoeming kaskommissie.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Het bestuur stelt kandidaat als voorzitter: de
heer B.Th. van Norden, als sekretaris : de heer
F. Bakker, algemeen bestuurslid : de heer C.G.T.
de Roode, de funktie van penningmeester is nog
een vakature.
Het staat de leden vrij een ander lid kiesbaar te
stellen; hiervan gaarne schriftelijke opgave -ui-
terlijk 7 dagen vóór de vergadering- aan de se-
kretaris B.Th. van Norden, Van Lennepweg 51-5
Zandvoort.
Deze opgave dient door tenminste 10 leden on-
dertekend te zijn en vergezeld te gaan van een
door de betreffende kandidaat getekende ver-
klaring dat hij/zij een eventuele benoeming aan-
vaart.

Het financieel verslag 1978 zal gedurende twee
weken vóór de vergadering ter inzage liggen in
het Gezondheidscentrum, dagelijks op werkda-
gen tussen 14.00 - 15.00 uur alsmede 17.00 -
18.00 uur; leden kunnen eveneens indien ge-
wenst een jaarverslag aanvragen bij de sekreta-
ris der vereniging.

Het Bestuur

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Installatie bureau
GROENEIIHN B.V.

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. •
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

gemeente

TEL.025078484•*

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 9 april 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta-
rie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage liggen
de volgende bouwplannen:
1. Oprichten van een woning op het perceel

Vpltastraat 1.
2. Uitbreiding woning Boulevard Paulus

Loot 99.
Gedurende de termijn van deterinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplan-
nen indienen.

Zandvoort, 2 april 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

gemeente
zandvoori

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van
27 maart 1979 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor de percelen
1. Voltastraat l
2. Boulevard Paulus Loot 99
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretane (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 2 april 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

V
WEBER 'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPFJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

RE INIGINSMACH l NE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

&

WONINGINRICHTING sTnds 1923
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

T/T VERSTEEGE
WjMm* O ZANDVOORT O25O7-234S

VOOR
Nieuwe en gebruikte auf®'t



Nu in Nederland.
Braziliaans leer voor

s van gewoon leen
Als u een liefhebber bent

van leer, zult u wég- zijn van
Braziliaans leer. Het is zachter,
natuurlijker, soepeieren heefteen
zijdezachte glans. Het is levendiger
van tekening dan gewoon leer. Door
het tropische klimaat, het ruige leven
van de runderen op de pampa's, en... het
traditionele meesterschap waarmee
de Brazilianen het ruwe leer
bewerken. De natuur heeft haar sporen
zichtbaar achtergelaten.

Percival Lafer is een beroemd
Braziliaans ontwerper en grootste fabrikant

De kwaliteit is bijzonder
Dat is te zien- Dat kunt

u voelen-
Echt Braziliaans leer is na

bewerking van een verrukkelijke
souplesse. Het wordt na verloop
van tijd nog mooier, dieper en
rijker van kleur.

Toch is Braziliaans leer bij
Meubelkeur Zitparadijs niet
duurder clan gewoon leer.

Grote klasse, grote kollektie.

van leren'zitmeubelen.
HU werkt uitsluitend met het
allerbeste leer. Hy gebruikt alleen
zorgvuldig geselecteerd inlands

hardhout. Het resultaat is een
sublieme kollektie zitgroepen,

b ank stellen'en fauteuils.
Meubelkeur Zitparadijs importeert

als enige Lafer's kollektie in Nederland.
En verkoopt die rechtstreeks aan het
publiek. De winkelwinst is dus voor u.

Als u van echt leer houdt, kom dan
, \ snel kijken bij Meubelkeur Zitparadijs.
'X Het loont de moeite dubbel en dwars.
Alle Braziliaanse meubels zijn uit voorraad leverbaar.

Hier groeit het
mooiste leer van Brazilië.

Een grootse kollektie
vraagt om een grootse
presentatie.

Bij Meubelkeur vindt u
een ongelooflijke selektie
zitgroepen fauteuils en
losse zitelementen. In elke

prijsklasse. Van fl. 1.995.-
tot fl. 15.000,-.

Van populair tot
exklusief. Maar altijd var
grote klasse. En nooit
duurder dan gewoon leer.

Zitgroep Rio,
Staaltje van Zuid-

Amerikaanse vormgeving.
Edeüiouten frame,
komfortabele kussens. Tal
van kombinaties mogelijk
met fauteuil, 2-zits en
3-zitsbank
als wild- en rundieder, in
diverse kleuren, f n 495 •

Zitgroep Brazilia
Een tijdloos ontwerp voor

een prijs die eigenlijk al lang
verleden tijd is. Dit bankstel
ondervindt internationale
erkenning, dank zij haar
orthopedisch verantwoorde
zitkomfort. 3-zits + 2-zits
bank voor slechts a *j AQ5 •

Zitgroep
El Presidente.

Vorstelijk zitkomfort.
Dikke rulle kussens,
gepatenteerde verstelbare
hoofdkussens. Leverbaar:
fauteuils, 2-en3-zitsbanken,
voetenbank en exklusieve
bjjzettafels. Voor een 3-zits
+ een 2-zitsbank betaalt u
slechts f5.995,.

Fauteuil
El Presidente.
Vorstelijk zitkomfort
in wildieder f 4 395 .

meubelkeur Zitparadijs
Zandvoort, Stationsplein 13 -15, zondag geopend van 10.00- 18.00 uur,

maandag t/m zaterdag van 9.30 - 18.00 uur, vrijdagavond meubelkoopavond.
Scheveningen, Gevers Deynootweg 83 (100 mtr. vanaf Kurhaus)

Zondag geopend van 10.00 - 18.00 uur,
maandag t/m zaterdag van 9.30 - 18.00 uur, donderdagavond meubelkoopavond.

Apeldoorn, Europaweg 170, uitsluitend geopend maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 17.30 uur, vrijdagavond meubelkoopavond.
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j.g. bisenberger na 26 jaar zrb-voorzitter af
Na 26 jaar de voorzittershamer te heb-
ben gehanteerd overhandigde de heer
J.G. Bisenberger deze vrijdagavond tij-
dens een ledenvergadering van de Zand-
voortse Reddingsbrigade aan de heer
Aug. van der Mije. Hij kreeg er iets heel
waardevols voor terug : de benoeming
tot erevoorzitter ! Er klonk een harte-
lijk applaus toen de nieuwe voorzitter
dit bekend maakte aan het begin van
de receptie die het bestuur de heer Bi-
senberger zaterdag j.l. in het Gerneen-
schapshuis aanbood.

Vicevoorzitter Zwerver, die volgens af-
spraak zijn rede 'mild, gevoelig en niet
te lang' maakte, wees op het vele dat
Joop Bisenberger in de brigade had
gestopt en het vele, o.a. vriendschap,
dat hij er voor had teruggekregen. Om
een vereniging als de Zandvoortse Red-
dingsbrigade 26 jaacjang te leiden
heeft men, aldus spreker (en toeft
kwam de medikus even om de hoek
kijken) een sterk hart, zuurstof en een
lange adem nodig. Met het kado, een
ingelijste sepia-tekening van de eerste
houten reddingspost uit 1926, hadden
de bestuursleden duidelijk in de roos
geschoten.

mevr, kraah-meeth

VVV-direkteur Hilbers dankte, ook
namens zijn bestuur, voor de duizen-
den man-uren die de reddingsbrigade
ook aan badgasten heeft gespendeerd
en onderstreepte zijn woorden met
een vvv-geschenkenbon. Een kado dat
niet helemaal zonder bijbedoelingen
was, want onmiddellijk daarop splitste
hij de heer Bisenberger de nieuwe vvv-
folder in zijn maag met het verzoek
daar een stukje over te schrijven. Dat
de heren aan elkaar gewaagd zijn bleek
wel toen Joop Bisenberger herinnerd
aan zijn eigen werkzaamheden bij ei
vvv in 1936, een tijd waarin het de
vereniging financieel nu ook nietdi-
rekt voor de wind ging, maar waarin
het hem toch lukte ieder zomersei-
zoen een vuurwerk voor elkaar te
krijgen.
Ook de heer Attema maakte van zijn
hart geen moordkuil toen hij het
woord tot de eks-voorzitter richtte.
Wel vond hij dat mensen als Joop Bi-
senberger er niet meer zijn, en dat de
nieuwe voorzitter het moeilijk zou
krijgen in zijn pogingen zijn voorgan-
ger te evenaren, laat staan te overtref-
fen, maar even later noemde hij Joop
ronduit humeurig, chagrijnig, sikke-
neurig en ochtendziek. En niemand
tjeter dan Jelle Attema zelf kan dat
laatste beoordelen want sinds jaar en
dag lopen die twee 's morgens in de
vroegte langs het strand, waarbij het
jutgeld de brigade onderhand een aar-
dig sommetje heeft opgeleverd. Maar
tijdens de gladheid afgelopen winter
leverde zo'n ochtendwandeling Joop
Bisenberger een verwonding aan zijn
hoofd en een gebroken duim op, een
ongeval dat zijn vriend Jelle de toe-
hoorders in geuren en kleuren beschreef
Het afscheidskado van de heer Attema
sloot mooi aan bij het laatste deel van
zijn speech, hun beider liefde voor vis-
sen, en bleek te bestaan uit het zand-
voortse wapen als raamdekoratie.
Mevrouw Joustra-Brokmeier, die de
sprekers aankondigde en zich verder
verdienstelijk maakte als bloemenmeis-
je, voerde het woord namens de leden
en oud-leden. Ze vond het maar een
vreemde zaak dat een 'non swimming
captain' 26 jaar lang de Zandvoortse
Reddingsbrigade had geleid, 'maar'
voegde ze er meteen aarrtoe, 'jouw vei-
ligheid werd door ons gewaarborgd'.
Aan dat zwemmen was nog wel wat te
doen, meende Ankie Joustra met een
blik naar de aanwezige Duinpan-direk-
teur Jhr. Mollerus, die zich onmiddel-
lijk bereid verklaarde de heer Bisenber-

ger de zwemkunst bij te brengen. Als
aandenken schonken de leden een te-
geltje met de in onze gemeente alom
bekende spreuk 'Trekt U niet aen wat
yeder seght maer doet wat billijk is en
reght', en een fraai droogboeket, bloe-
men die'dus niet kunnen verwelken en
de 'eeuwige vriendschap symboliseren
die tussen jullie en de brigade bestaat'
aldus mevrouw Joustra, die vervolgens
uitleg gaf bij nóg een kado van de briga-
de : het symbool, een boei, uitgevoerd
in goud. Na het openmaken van het
doosje, waarin een gouden pinkring
met briljant, was Joop Bisenberger,
waarschijnlijk voor het eers- in zijn le-
ven, sprakeloos. Maar de zoen die hij
Ankie Joustra gaf was veelzeggend ge-
noeg.
Als laatste spreker werd het woord ge-
voerd door Dr. Alberga, voorzitter van
de Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen, die zei
twee punten met de scheidende Bisen-
berger gemeen te hebben : het niet
kunnen zwemmen en de liefde voor
Wein, Weib und Gesang, waarbij Ge-
sang dan vertaald moet worden met
'lekker eten'. Het kado, een boekje
met eksklusieve gerechten was dan
ook meer voor zijn vrouw Marja dan
voor Bisenberger zelf bedoeld.
En nu we de ons toegemeten plaats-
ruimte toch al schromelijk hebben
overschreden kunnen we eigenlijk best
door gaan. Wie waren er allemaal ? Om
te beginnen burgemeester en mevrouw
Machielsen, tal van gemeentelijke auto-
riteiten, een deputatie van 'Op Hoop
van Zegen' en verder een heleboel
mensen die met het zilte nat te maken

hebben, zoals afgevaardigden van de
KNZHRM, de Watersportvereniging
Zandvoort en windsurfing Zandvoort.
Maar ook tal van familieleden, vrienden
en kennissen kwamen met kado's, ge-
schenkbonnen en fraaie bloemstukken

het echtpaar Bisenberger de hand druk-
ken. Een troost, op deze, voor Joop
toch wel weemoedige, dag. Een dag
waarop hij, zoals hij zelf formuleerde,
iets los had moeten laten.

scheidende voorzitter Bisenberger
-rechts op de foto van Jacob Koning-
neemt geschenk in ontvangst.

B EN W STELLEN VOOR . ..

5 minuten spreektijd voor burgerij
in kommissievergaderingen
Bijwijze van uitzondering kreeg het pu-
bliek vorig jaar september van burge-
meester Machielsen toestemming het
woord te voeren op een openbare ver-
gadering van de kommissie van algeme-
ne zaken en ruimtelijke ordening.
Het is niet gebruik el i j k, vertelde hij de
naar inspraak dorstende schare, maar
hij was er niet bang voor.

Ook wethouder Aukema schrikt er niet
van. 'Toe dan maar', zegt hij toegeef -
lijk, wanneer een toehoorder op een
bijeenkomst van de kommissie van fi-
nanciën het woord vraagt Het klinkt
alsof hij een jengelend kind zijn zin
geeft, maar je mag inspreken.
Hetgebeurt, zoals gezegd, sporadies
en hangt helemaal af van de goede wil
van degeen die de vergadering leidt.
Het is totnogtoe niet meer dan een
gift van Dirk of de vrucht van een gul-
Ie bui, want de burger heeft geen enkel
recht op mondelinge deelname aan de
beraadslagingen van de gekozen bestuur-
ders. B en w willen hierin nu verande-
ring brengen door aan de kiezers spreek-
recht te verlenen tijdens kommissiever-
gaderingen. Uiteraard door middel van
spelregels, want anders zou het maar
een dolle boel worden. Alle toehoorders
tegelijk aan het woord en ongelimiteerd.
Nee, dat kan niet.
B en w stellen daarom voor de inspraak
van de Zandvoortse burgerij als volgt te
regelen en in de verordening op de kom-
missies op te nemen.
1. toehoorders -1.w. belanghebbende

ingezetenen- dienen vóór de aanvang
van de vergadering aan de voorzitter
mede te delen, bij welk onderwerp

zij het woord willen voeren; vóór de
behandeling van het onderwerp wordt
hen dan de gelegenheid daartoe ge-
boden;

2. de voorzitter verleent het woord aan
een toehoorder voor de duur van
bijv. 5 minuten;

3. onder het woord voeren wordt ver-
staan, het geven van een toelichting,
het verstrekken van een argumenta-
tie, het stellen van vragen en het ma-
ken van opmerkingen over het aan
de orde zijnde agendapunt;

4. de voorzitter verleent de burger in
de tweede termijn desgewenst het
woord, echter uitsluitend om even-
tuele door de burger gekonstateerde
onjuiste feiten in de disküssie tussen
de kommissieleden recht te zetten
of vragen van de kommissieleden
kort te beantwoorden.

5. de voorzitter kan met het oog op
de orde van de vergadering, na over-
leg met de kommissie de spreektijd
beperken tot 2 minuten, de tweede
termijn voor de burgers laten verval-
len en/of het aantal sprekers beper-
ken. Hij deelt dit vooraf mee.

Het korset van spelregels is misschien
wat strak aangeregen, schrijven b en w,
maar men dient daarbij wel te beden-
ken dat het verlenen van spreekrecht
tijdens kommissievergadering stimule-
rend kan werken op de behoefte van
de burgerij aan de disküssie deel te
nemen. En dan is een regeling onont-
beetlijk. Overigens gaat het om een
proef. Zowel spreekrecht als spelre-
gels dragen een eksperimenteel karak-
ter, maakt het kollege duidelijk in de
vorige week verschenen nota over de

relatie tussen burgerij en overheidsbe-
stuur.
Het kollege stelt in de nota vast dat de
betrekkingen tussen burger en gemeen-
tebestuur in Zandvoort niet slecht zijn
-vooral door de vele persoonlijke kón-
takten tussen ingezetenen en bestuur-
ders- maar dat er naar moet worden
gestreefd de relatie waar mogelijk te
verbeteren. Naast de reeds vermelde
inspraak tijdens de kommissievergade-
ring willen b en w dit bevorderen door
vroegtijdige publikatie van beleidsvoor-
nemens, het inrichten van een informa-
tie-stand, het uitgeven van persberich-
ten en de herleving van het enige jaren
geleden roemloos ter ziele gegane ge-
meenteblad. Verder zal worden bezien
of het mogelijk en uitvoerbaar is na de
wekelijkse bijeenkomsten van b en w
een besluitenlijstje aan raadsleden en
pers te verstrekken.
Maar waar het kollege beslist niets voor
voelt is het verlenen van spreekrecht
aan het publiek tijdens raadsvergaderin-
gen, het opnemen van niet -raadsleden
in de kommissies van advies en bijstand.
En wat het voorlopig ook niet ziet zit-
ten is de aanstelling van een voorlich-
tingsambtenaar.
Spreekrecht voor bezoekers van een
raadsvergadering wijst het gemeente-
bestuur als 'ongewenst en onjuist' van
de hand. Inspreken tijdens een raads-
vergadering lokt.volgens b en w,on-
zorgvuldige besluitvorming uit. Het
kollege kan op de door de tribune ge-
stelde vragen niet direkt een passend
antwoord geven, waardoor voor de
raad ten aanzien van de te nemen be-
sluiten onduidelijkheid ontstaat.

Afgezien van de voorgenomen verbete-
ring op het gebied van de inspraak en
de informatie biedt de nota geen enkel
vooruitzicht op een verdere demokrati-
sering van het bestuur. B en w gaan in
hun stuk alleen in op de wensen en ver-
langens van de raadsleden en hun poli-
tieke achterban t.a.v. de openbaarheid
van het overheidsapparaat. Een eigen
visie op de ontwikkeling, die natuur-
lijk niet ophoudt bij vijf minuten spreek-
tijd op kommissievergaderingen en pers-
berichten over plannen die in voorbe-
reiding zijn, ontbreekt. En een blik op
de toekomst was toch niet te veel ver-
wacht van een nota die de volgende uit-
spraak van Thorbecke meekreeg :

Openbaarheid is een bron van
licht voor overheid en burgerij

Dit zei de eminente staatsman zo'n dik-
ke honderd jaar geleden al.

De nota komt op 13 juni a.s. aan de or-
de in de kommissie van algemene zaken
en ruimtelijke ordening.

waterstanden

H.W.
00.48
02.03
03.26
03.59
04.31
05.02
05.33
06.02

L.W.
08.51
10.00
11.27
12.02
12.34
13.06
13.38
14.05

H.W.
13.25
14.28
15.42
16.15
16.45
17.16
17.59
18.22

L.W.
21.28
22.32
23.48
00.19
00.50
01.19
02.05
02.29



MAVO LEERLINGEN ENTHOUSIAST
OVER OPTREDEN PIANIST WILLEM HIELKEMA

familiebericht

Willem Hielkema mocht vorige week
donderdag na zijn optreden in de Wim
Gertenbachschool voor mavo een staan-
de ovatie in ontvangst nemen. Het was
dan ook virtuoos wat de bekende pia-
nist ten gehore bracht uit de werken
van Mozart, Chopin en Von Beethoven.

mevr, kraan-meeth

'Kennismaking met grote komponisten'
heette het programma en het werd in-
derdaad een kennismaking, niet alleen
muzikaal maar ook met de mens ach-
ter de komponist. En hoe zeer de ver-
schillende passages in de stukken tot
••"•and waren gekomen maakte Willem
Hielkema duidelijk door de gemoeds-
toestanden van de komponisten te be-
schrijven en de daaruit voortvloeiende
muziek te laten horen. Het Adagio uit
de Sonate Pathétique b.r. wanneer
Beethoven gekonfronteerd wordt met
zijn voorschrijdende doofheid, Für Eli-
se, iedereen kent het, maar wie wist dat
Elise een leerlingetje van hem was, dat
toen ze Beethoven eens iets voorspeel-
de, bekende dat ze zijn muziek zo moei-

lijk vond ? Voor haar schreef hij toen
een melodietje dat muzikaal voor haar
bereikbaar was, en waarin ook het te-
dere van zo'n pril jong meisje te be-
luisteren valt. De Ruiter-Polonaisevan
Chopin, ontzettend moeilijk te spelen
vindt Willem Hielkema zelf, een kompo-
sitie van een man die zijn land Polen
moest ontvluchten toen de Russen
kwamen, die doodziek in de vreemde
konserten moest geven om in leven te
blijven voor een publiek dat nauwe-
lijks luisterde. Dat alles is te horen in
deze polonaise, het komen aanstor-
men van de paarden, de twijfel of hij
zijn land en verloofde terug zal zien,
weergegeven in droevige gedeelten,af-
gewisseld met een vrolijke wanneer
hij overtuigd is van zijn terugkeer.
Al deze passages werden met uitleg ten
gehore gebracht, waarna de pianist het
betreffende stuk in zijn geheel speelde.
Het werd een machtig belevenis, dit
optreden van Willem Hielkema, dat
besloten werd met de Vuurdans van de
Falla, en wanneer we nu vertellen
dat we deze nog nooit zó hebben ho-
ren vertolken dan zal dat niemand die
Willem Hielkema en zijn dynamiese
spel kent, verwonderen.

nieuws
;kdrt & klein
• Inbrekers hadden het in het afgelo-
pen weekeind in het bijzonder gemunt
op Bentveld. Inbraken werden gemeld
in een woning aan de Teunisbloemlaan
en een drietal percelen aan de Parnassia-
laan. Ontvreemd werden o.a. een groot
aantal sieraden. Uit een kantoortje van
een benzinestation aan de Zandvoortse-.
laan werd een bedrag van f. 800,-- ge-
stolen. Van een op het Schuitengat ge-
parkeerd staande auto verdwenen alle
vier wielen en uit een wagen in de
Kleine Krocht een kassetterecorder,
versterker, elektries klokje en rijbewijs.
De daders zijn spoorloos.

• Op de kruising van de Van Lennep-
weg en de Vondellaan werd een ver-
keerspaal omver gereden en op de bou-
levard Barnaart sneuvelde eveneens
een verkeerszuil. In beide gevallen
konden de automobilisten -die na de
aanrijding waren doorgereden- door
de politie worden opgespoord en aan-
gehouden. Het betrof een 28-jarige in-
gezetene en een 32-jarige West-duitser.

• Afgelopen dagen rukte de brand-
weer tweemaal uit voor een brandje.
Een duinfik nabij Vondellaan / Halte-
straat werd snel bedwongen,evenals
een autobandje nabij de oosttunnel
van het circuit.

o Tijdens de a.s. donderdag in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat te houden algemene Leden-
vergadering van de Zandvoort Operette-
Vereniging zullen vijf leden worden ge-
huldigd in verband met hun 30-jarig
lidmaatschap van de vereniging, t.w.
de dames R ie Schaap, Nel Keesman,
Greetje Bos, Mary Keuren de heer
Wirn van der Moolen. Aan mevrouw
Schaap, die dertig jaar lang onafgebro-
ken bestuurslid is geweest en die thans
haar zetel beschikbaar stelt, biedt ZOV
een afscheidsreceptie aan op zaterdag
14 april a.s. De ontvangst vindt plaats
in het Gerneenschapshuis tussen 15.00
• 17.00 uur.

• De onlangs in de hervormde kerk
gehouden bazar ten bate van de restau-
ratie van de kroonluchters in het kerk-
gebouw aan het Kerkplein,heeft in to-
taal f. 19.560,- opgebracht. Het organi-
serend komité brengt dank aan allen die
op enigerlei wijze aan de suksesvolle
aktie hun medewerking hebben ver-
leend.

• Een 75-jarige vrouw deed aangifte
bij de politie van oplichting van een
bedrag van tweeduizend gulden. Zij
had dit geld in goed vertrouwen mee-
gegeven aan een man met wie zij een
zeereis zou gaan maken. Daarna had
zij niets meer van de man en de zee-
reis vernomen.

o Morgen, woensdag 11 april, organi-
seert de plaatselijke vereniging 'Vrou-
wen van nu' een paaskien-middag in
het Gemeenschapshuis. De opbrengst
van het kienspel, dat om 14.00 uur
begint, komt ten goede aan de afde-
ling Zandvoort van de dierenbescher-
ming.

• Woensdagavond om 8 uur komt in
het raadhuis de kommissie voor het
midden- en kleinbedrijf voor de eerste
keer sinds deze kommissie in het leven
geroepen werd in het openbaar bijeen.
De gemeenteraad moet de openbaarheid
van de kommissievergaderingen nog goed-
keuren, maar dit wordt, nu de kommis-
sie onlangs zelf besloot de openbaarheid
niet langer te te schuwen, louter als een
formaliteit beschouwd. Aan de orde
komt de door b en w voorgestelde in-
voering van een toeristenbelasting met
ingang van 1980. Vooral van de zijde
van het zandvoortse bedrijfsleven, dat
al heeft aangekondigd zich tot het uiter-
ste tegen de gastenheffing te zullen ver-
zetten, wordt een grote belangstelling
voor deze bijeenkomst verwacfit.

Zandvoortmeeuwen heeft de eerste
plaats aan de top van de kompetitie
weer moeten afstaan aan Stormvogels.
De kustbewoners speelden 0-0 gelijk
tegen KFC, terwijl Stormvogels eergis-
teren een 3-0 zege behaalde.

De ontmoeting met KFC had een in
alle opzichten teleurstellend verloop.
Inzet en tempo ontbraken ten enema-
le en de sportieve kwaliteiten van de
wedstrijd waren -vooral in de tweede
helft- ook al niet om over naar huis
te schrijven. De voorhoede van Zand-
voortmeeuwen, die in de eerste twintig
minuten van het duel een ruime voor-
sprong op de tegenstander had kunnen
nemen, zag geen enkele kans de voorde-
lige positie op het middenveld en het
terrein van KFC uit te buiten. Schoten
gingen hoog over of kwamen ver naast
het doel van de tegenpartij terecht. Het
was nog een geluk voor Zandvoortmeeu-
wen dat KFC er eveneens weinig van te-
recht bracht en enkele fraaie kansen
om te scoren zelf om zeep bracht.
In de tweede helft trachtte KFC door
middel van hard en grof optreden een
doorbraak in de gelederen van de Zand-
voorters te forceren. De KFC-er Peter
Roggeveen maakte het op een gegeven
moment zo bont dat zijn naam in het
gevreesde boekje van de arbiter terecht
kwam. De pogingen die de zandvoortse
voorhoede ondernam om de hatelijke
nul van het scorebord te vegen hadden
zo weinig om het lijf dat ze door de
KFC-defensie zonder veel moeite en
inspanning konden worden onderschept.
En wanneer Zandvoortmeeuwen er in
slaagde de achterhoede te passeren
raakten de aanvalsspitsen in het zicht
van het doel de kontrole over de bal
kwijt. Enfin, het bleef sukkelen zon-
dagmiddag tot aan het povere 0-0 eind.
De stand in de kompetitie luidt als
volgt :

Stormv.
Zandv.m.
T YB B
Beverwijk
KFC
WVS'30
Nw.Vennep
HBC
VVB
Zaandijk
Velsen
QSC

14
14
14
15
14
13
14
14
14
16
14
14

10
7
5
5
5
4
5
3

.3
3
4
3

1
6
7
7
6
7
2
5
5
5
2
3

3
1
2
3
3
2
7
6

-6
8
8
8

21
20
17
17
16
15
12
11
11
11
10
9

31-16
19-11
19-16
18-13
13-15
18-16
14-21
19-18
12-19
21-30
11-19
23-24

omroepers

T.o.n. aangeb. in goede
staat verk. bankstel 4-zits
en 2 faut. Groen Draion.
Prijs il. 150,-. Tel. 3485,
Z'voort.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 -2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v.Petegem&Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

Na een langdurige ziekte en moedig gedragen
lijden is heden van ons heengegaan,.onze lieve
moeder en oma

TRUUS WARMING - DE BERG

op de leeftijd van 72 jaar."

Amsterdam : L. Steenbergen-Warning
H. Steenbergen
Ron
Yvonne

Zandvoort, 8 april 1979
Fazantenstraat 2
Correspondentie-adres
Nibbixwpudstraat 15
1023 XK Amsterdam

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaart-
centrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14.00 uur tot
15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematie zal plaatshebben donderdag 12 april
om 13.00 uur in het crematorium "Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Eazantenstraat 2 omstreeks 12.20
uur.

Aan huis geen bezoek.

gemeente
zandvoorl

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Ophalen Huisvuil
Op Goede Vrijdag 13 april zal het huisvuil
normaal worden opgehaald.
Op 2e Paasdag, 16 april, zal geen huisvuil
worden opgehaald.

Het is mogelijk om gratis huisvuil af te geven
bij het vuillaadstation aan de Van Lennep-
weg, op Goede Vrijdag van 8.00 tot 16.00
uur en op Paaszaterdag van 9.00 tot 12.00
uur.

De directeur, ing. N. Wértheim.

kerkstraatHzandvoort

met de allernieuwste
automaten staatvooru
openinarnsterdarn
en in zandvoort.
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ZAKENMENSEN VINDEN INSPRAAK PASKWIL

zandvoorts bedrijfsleven en bloc
tegen toeristenbelasting
De vertegenwoordigers van het zand-
voortse bedrijfsleven in de gemeente-
lijke kommissie van het midden- en
kleinbedrijf -samengesteld uit raads-
leden en zakenmensen- zijn zonder
uitzondering tegen de invoering van
een toeristenbelasting. En waar ze zo
mogelijk nog minder voor voelen is de
door b en w voorgestelde ruimtebelas-
ting voor het vloeroppervlak van ka-
fee's, bars, restaurants, etc. - één van
de onderdelen van de toeristenheffing.

Tijdens de eergisteravond in het ge-
meentehuis gehouden kommissieverga-
dering over dit onderwerp vroegen de
afgevaardigden van het bedrijfsleven de
behandeling van de oppervlaktebelas-
ting voor drie maanden op te schorten,
teneinde het zakenleven in de gelegen-
heid te stellen zich nader te oriënteren.
Wij zijn door deze geheel nieuwe vorm
van belasting volkomen overvallen, zei
horeka-man Drogtrop. Terwijl gemeen-
tebestuur en ambtenaren ruimschoots
de tijd hebben gehad de invoering van
deze belasting te bestuderen, moeten
wij ons er in een avond over uitspreken,
aldus dit kommissielid. Op die manier
heeft inspraak weinig zin, betoogde hij.
Vertegenwoordiger Franken dacht er
niet anders over en betitelde de inspraak
van het bedrijfsleven t.a.v. de voorge-
stelde toeristenbelasting als 'een pas-
kwil'. Hotelbaas Bouwes ging nog een
stapje verder. De neuzen van de raads-
leden zijn al geteld, merkte hij op, en
de belasting zal dit keer wel worden
aangenomen. Wat betekenen inspraak
en overleg dan nog, vroeg de hotelier
zich af. Niettemin wilde hij het fair
spelen en vroeg begrip van de raadsle-
den voor het gevraagde uitstel van de
behandeling van de oppervlaktebelas-
ting.
Zoals aan het begin van dit stuk ge-
steld, het hele pakket van de toeristen-
belasting (logiesbelasting, speelautoma-
tenbelasting en speciaal de dagtoe-
rsitenbelasting) staat het zandvoortsè
bedrijfsleven tegen. Door de invoering
zal de ekonomie van de badplaats, die
voor een groot deel is gebaseerd op het
toerisme, de nek worden omgedraaid,
voorspelden de zakenmensen somber.
Een mening die werd gedeeld door
het vvd-kommissie (raadslid) Jongsma.
Hij voorzag een verdere teruggang van
de ondernemingen die zijn ingesteld
op het bedrijfstoerisme en funeste ge-
volgen voor de werkgelegenheid. Ver-
der vreesde hij dat Zandvoort als rekre-
atiegemeente uit de markt zal worden
geprijsd door zustergemeenten als
Scheveningen en Katwijk,waar geen
toeristenbelasting wordt geheven.
Bouwes wees er op dat de logiesbelas-
ting (twee kwartjes per bed - verslagg.)
niet door de hotels en pensions op de
toerist kan worden verhaald. Dat zou
er toe kunnen leiden dat deze onder-
nemingen hun bijdragen aan de vvv
moeten verminderen. Het moet ten-

Foor het begin van de bijeenkomst van
de kommissie van het midden- en klein-
bedrijf deelde de heer Machielsen ons
mee dat zijn snelle vertrek, direkt na
afloop van de vorige week gehouden
vergadering van de kommissie van alge-
mene zaken en ruimtelijke ordening,
gelegen was in het feit dat hij hoogno-
dig naar het toilet moest. Daarna was
hij onmiddellijk naar de vergaderzaal
teruggekeerd om afscheid van de kom-
missieleden te nemen. Er was geen
sprake van , zoals wij als mogelijke re-
den voor zijn schielijke aftocht hadden
geopperd, dat hij gepikeerd was over
de kritiese houding van de kommissie
Daar kon hij wel tegen, begrepen wij
uit zijn woorden.

slotte uit de lengte of breedte worden
gehaald.
Uitvoerig werd gesproken over de be-
steding van de opbrengst van de toe-
ristenbelasting. Gaan die naar de alge-
mene middelen of de reserves van de
gemeente of komen die direkt ten goe-
de aan het toerisme in de vorm van
meer attrakties, e.d. ? wilden de zaken-
mensen bij monde van de heer Pieters
weten. Burgemeester Machielsen, voor-
zitter van de kommissie,maakte in zijn
beantwoording van de sprekers duide-
lijk dat een bestedingsbelasting in ons
land wettelijk niet mogelijk is. De op-
brengsten van de diverse belastingen
vloeien altijd in de gemeentekas. De
raadsleden beslissen over de besteding
van de gelden. En die keuze hangt weer
af van de prioriteiten welke de gemeen-
te zich stelt. En wat gebeurt er met de
overschotten op de rekening van de
gemeente, zoals die onlangs bekend
zijn geworden ? werd er gevraagd. Die
zijn hard nodig om de voorzieningen
voor de bevolking op peil te houden
en waar nodig te verbeteren, was het
antwoord.
Pvda-kommissielid Van der Moolen
legde de afgevaardigden van het be-

F'

1een 2e paasdag geopend!

l Scheveningen
[Gevers
l Deynootweg 83
l (100 meter
j vanal Kurhaus)
l Zondag open vanaf 10-18 uur.
\ Maandag t/m zaterdag 9 JO-18 uur

^Donderdagavond meubelkoopavonc\.

Unieke
kollektie
zitgroepen
van
ƒ 2000,-tot
ƒ 15.000,-

Zandvoort Stationsplein 13-15
Zondag open vanaf 10-18 uur.
Maandag t/m zaterdag 9 30-18uur
kVriidaqavond meubelkoopavond

drijfsleven uit, dat met de invoering
van een toeristenbelasting een scheef-
gegroeide verhouding enigszins wordt
rechtgetrokken. Sinds jaar en dag
draaien uitsluitend de zandvoortsè in-
gezetenen -ook zij die niet van het
toerisme profiteren- voor de kosten
van de toeristiese voorzieningen op.
En de socialist vind het niet meer dan
billijk dat de rekreant hierin zijn steen-
tje gaat bijdragen. Daarvoor moest het
bedrijfsleven op zijn beurt begrip kun-
nen opbrengen, vond van der Moolen.
Maar de zakenmensen tilden zwaarder
aan hun eigen noden. En die zijn niet
gering, betoogden zij om beurten.
Een toeristenbelasting zou hen een-
voudïg de das omdoen. Als voorbeeld
noemden zij de door het kollege voor-
gestelde heffing van f. 500,-- per speel-
automaat. Dat is, zo rekende de heer
Drogtrop uit, een verhoging van 400
procent. En met de eksploitant in
kwestie heeft geen enkel overleg plaats-
gevonden. Het is gewoon natte vinger-
werk.
Nou, dat was het niet, meende de heer
Machielsen, Het bedrag was overnomen
van Amsterdam en leek hem redelijk.
Maar de eksploitant was natuurlijk al-
tijd welkom om zijn bezwaren naar
voren te brengen. Op een vraag of er
ook speelautomaten in kafee's en bars
kunnen worden geeksploiteerd, ant-
woordde de heer Machielsen eerst de
aanvaarding van de Wet op de wijzi-
gingen van de kansspelen te willen af-
wachten,alvorens dit nader te overwe-
gen. Een van de zakenmensen trok
nog het effekt van de kontrole op de
logiesbelasting bij kamerverhuurders in
twijfel. Het kost bovendien handen vol
geld, zei hij. Voorzitter Machielsen zag
het niet zo donker in. Hij vertrouwde
er op dat er eeh goed kontroleapparaat
uit de bus zal komen.
Aan het slot van de bijeenkomst zegde
hij toe het verzoek van de vertegen woor-
digers van het bedrijfsleven om de be-
handeling van de oppervlaktebelasting
drie maanden uit te stellen aan het kol-
lege te zullen overbrengen. Dit zal moe-
ten bezien of inwilliging van het ver-
zoek mogelijk is. De andere onderde-
len van de toeristenbelasting zullen in
ieder geval op de daarvoor vastgestel-
de datum door de gemeenteraad wor-
den behandeld: 5 juni a.s.
Prettige paasdagen.
Misschien de laatste zonder toeristen-
belasting op bed, speelautomaat en de
ruimte van kafee's, bars, broodjeswin-
kfils e.d.

waterstanden

april
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

H.W.
07.07
07.38
08.00
09.00
09.58
11.23
12.52
01.32
02.39
03.18
04.02
04.45
05.24
06.03
06.44

L.W.
15.10
15.41
16.03
17.04
18.02
19.26
20.56
09.38
10.42
11.21
12.05
12.52
13.27
14.06
14.47

H.W.
19.20
19.56
20.36
21.41
22.44
23.59

13.59
14.54
15.43
16.25
17.06
17.49
18.27
19.08

L.W.
03.27
03.59
04.30
05.48
06.50
08.01
08.59
22.02
22.58
23.47
00.33
01.10
01.54
02.30
03.11

nieuws
kort •&'klein

• B en w zijn tegemoet gekomen aan
de wens van de raad om de voorgeno-
men uitbreiding van het raadhuis eerst
aan de orde te stellen in een openbare
vergadering van alle kommissies van
advies en bijstand alvorens het projekt
in de gemeenteraad te behandelen,zo-
als oorspronkelijk in de bedoeling lag.
De bijeenkomst van de kommissies
volgt direkt na afloop van de raadsver-
gadering op 24 april a.s. en zal zo no-
dig op 25 april worden voortgezet.

• Op dit moment heeft de Nationale
Stichting Casinospelen geen belangstel-
ling haar speelzaal onder te brengen in
een nieuwe te bouwen kasino op het
terrein aan de kop van de Van Lennep-
weg. Dit heeft de kasino-direktie mee-
gedeeld op een vraag van het gemeente-
bestuur of de stichting nog geihteres-
seerd is bij de bouw van een speelhuis

op het braakliggende terrein aan het
zeefront. Het stichtingsbestuur wil
eerst de ontwikkeling van het in okto-
ber a.s. te openen nieuwe kasino in het
kurhaus te Scheveningen afwachten en
welke invloed deze heeft op de zand-
voortse vestiging. B en w beraden zich
momenteel op een reaktie op dit ant-
woord van de stichting,waarin deze
ta.v. een nieuwe vestigingen Zand-
voort een slag om de arm houdt.

• Alle deelnemers(sters) aan de win-
terkursus ehbo van de plaatselijke afde-
ling van het rode kruis zijn geslaagd
voor het diploma eerste hulp, t.w. de
dames : M.M. Abeelen, O. Balledux,
A.U. Bothe-Regoor, A. van Dam, K.A.
Drogtrop-Reidinga, J.J.S. Elfrink-Vis-
ser, J.A.A. van der Ham, M. Helling-
man, G.P. Rees-v .d. Riet, H. van der
Veer-Grooten, B.M. Zonneveld en de
heren A.J.M, van Bennekom, E.W.J.
Bosman, F.H. Greeff, H.E. Hildebrand,
J. Kerkman, J.N.M. Konijn, P.A. van
Meelen, P. Steggerda.

In Utrecht behaalde mevrouw A.D.M.
Zonneveld-Schelfaut het brevet kader-
instruktrice ehbo.
Onze gelukwensen.

clous lieve wereld

Apeldoorn, Europaweg 170, •> . .. . ...
uitsluitend geopend maandag |Tl6lJD@lk@Ur 211031̂ 01 IS
t/m zaterdag van 9 30-17.30 u. • ' K*«̂ Î»>̂ MI £.ll|JCll «V4IJOt/mzaterdagvan9.30-17.30u. • •
Vrijdagavond, meubelkoopavond Specialisten in leer

Werktekening nieuwe ets

De kritikus beeldende kunst van het Haarlems Dagblad -die tot voor
kort de ekspositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg hardnekkig schuwde- verzekert zijn lezers in een beschouwing
over Rob Clous dat deze in zijn etsen de kunst verstaat van het wegla-
ten. Dat is sterk, want als Clous iets niet doet dan is het juist dat. Niets
in zijn piepkleine, kleine of grote formaten blijft onbesproken en
wordt tot in de details uiteengezet. En dat lijkt ons juist de charme van
de bladen van Clous, dat ze van onder tot boven worden bewoond door
grote en kleine mensen, beesten, rivieren, dalen en eilanden. Er blijft
werkelijk geen vierkante centimeter onbenut en hier en daar is zelfs
sprake van overbevolking.
Nee, Clous laat niets te raden over of het zou moeten zijn hoe zijn we-
reld zich verhoudt met de werkelijkheid om ons heen. Daar maakt hij
ook al geen geheim van. Clous is iemand die in zijn grafiek alles ver-
mijdt wat zijn lieve en vriendelijke wereld, waarin alles en iedereen,
plantaardig of mineraal, in harmonie met elkaar verkeert, geweld kan
aandoen, En j e kan je voorstellen dat hij alles opzij zet wanneer het
er om gaat zijn serene samenleving overeind te houden. Misschien zelfs
tegen beter weten in.
Dat lijkt op Don Quichotterie, maar bij Clous is het meer de illusionist
die uit zijn hoge hoed de fraaiste dingen tovert om ons te behagen
en te amuseren.
De tentoonstelling van de kleurenetsen van de in Haarlem woonachtige
en werkende grafikus is tot 5 mei a.s. in de tentoonstellingsruimte van
de openbare bibliotheek te bezichtigen tijdens de uitleenuren van de
boeken.

KOERANT ALLEEN OP VRIJDAG

In verband met tweede paasdag op maandag 16 april a.s. verschijnt dinsdag
geen koerant. Het eerstvolgende nummer komt uit op vrijdag 20 april a.s.



groeten uit zandvoort

VROUWEN VAN NU
STEUNEN
DIERENBESCHERMING

Opnieuw bewezen de Vrouwen van
Nu naast hun vele aktiviteiten op het
gebied van kuituur en ontspanning
een open oog hebben voor zaken die
op een heel ander vlak liggen. In het
verleden waren dat o.a. de Joshua Bie-
rer Stichting, Tafeltje-dek-je en de
Vrijwillige Hulpverlening. Woensdag-
middag stond bij hen in het Gemeen-
schapshuis het dier centraal, of liever
gezegd de Vereniging voor het Welzijn
der Dieren in Zandvoort. Niet alleen
werd de opbrengst van de ondanks het
zomerse weer goed bezochte, kienmid-
dag aan deze vereniging geschonken,
het bestuur kreeg bovendien gelegen-
heid haar doel nader uiteen te zetten,
en het was de waarnemend sekretares-
se, mevrouw B. Petersen-van de Vijver,
die in een duidelijk betoog wees op de
hard noodzaak van het beschermen
van dieren teneinde hen een 'dierwaar-
dig' bestaan te geven.
Sprekend over de enorme toename van
het aantal huisdieren wees mevrouw
Petersen er op dat twee van de drie
honden en poezen onder de meest er-
barmelijke omstandigheden aan hun
eind komen of in handen vallen van
de vivisektie. De enige methode om
dit te voorkomen is het laten inslapen
van pasgeboren nesten; waarvoor men
zowel bij dierenarts Dekker als bij het
Kennemer Dierentehuis aan de Kees-
omstraat terecht kan. Het dierentehuis
blijkt in een grote behoefte te voorzien
en ook het vogelhuis heeft zijn bestaans-
recht bewezen, zeker in de afgelopen
winter toen talloze koude-slachtoffers
er op hun verhaal konden komen.
Om een eind te maken aan het bestaan
van legbatterijen, hokjes van 40 bij 40

( I.M. )

CIRCUIT
VAN

JNDVOORT

AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Za.
en

Zo.

PAASRACES
AUTOVISIE, rijvaar-
digheidscursus.
AUTOVISIE, rijvaar-
digheidscursus.
AUTOVISIE, rijvaar-
digheidscursus.

Motorraces KNMV

Inlichtingen
Tel. 8284

eanduoorbe hoerartf

centimeter waar vijf kippen half staand,
half zittend op ijzeren staafjes hun 'le-
ven' slijten, propageert dierenbescher-
ming het kopen van scharreleieren.
Scharreleieren worden geleverd in ge-
sloten dozen van tien stuks en het
oranje embleem 'Recht voor al wat
leeft' geeft de konsument de zekerheid
dat deze eieren afkomstig zijn van kip-
pen die nog een klein beetje rust krij-
gen en vrij normaal kunnen leven. Een
suggestie die zeker met het oog op de
aanstaande paasdagen.net overwegen
waard is.

Het zijn de hotels Drie-
huizen, d 'orange en
Groot Badhuis die in
één adem worden ge-
noemd wanneer de op-
komst van Zandvoort
als badplaats ter sprake
komt. Het waren welis-
waar de eerste drie,
maar daarna kwamen er
meer die de jaarlijkse va-,
kantie aan zee voor tal-
rijke families onvergete-
lijk hebben gemaakt.
Eén van deze vakantie-
verblijven was Hotel
Belvédère (v.h. H. L. Pe-
ters) aan de Dr. Joh.
Mezgerstraat.
Op de achtergrond een
gedeelte van de in 1921
door brand verwoeste
Passage.

Het was een goede gedachte van me-
vrouw Petersen om tot slot in dit spe-
cifiek vrouwelijke gezelschap ook nog
even de aandacht te vestigen op kunst-
bont en op kosmetika die vervaardigd
wordt zonder dierproeven.
En daarna werden de kienbordjes uit-
gereikt en de Vrouwen van Nu, die
met elkaar voor een uitgebreide prij-
zentafel hadden gezorgd, lieten zich
ook nu niet onbetuigd. Het werd een
bijzonder geanimeerde kienmiddag
met als resultaat een bedrag van f. 350,-
voor de plaatselijke dierenbescherming.

3 april -10 april 1979
ondertrouwd : Barrie Morton en A-

driana Johanna Kuilboer ; Martijn Dirk
Dorissen en Johanna Wilma Kreuger ;
Cornelis Frans Houpt en Louisa Catha-
rine Chantal Jansen.

getrouwd : Henri Cordes en Dorit
Marion Naumann.

geboren buiten de gemeente : Nico
Jacobus, zv. Petrus van Westerop en
Gardina Frederika Rcmeijn.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informaüeburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
. X 2 -12, off. RENAULT dealer,

service en verkoop
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor

kleine en grote stickers, < .
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort

jong zandvoort uit impasse
Sinds jaren niet zo'n geslaagde uitvoe-
ring van de Kinderoperettevereniging
'Jong Zandvoort' meegemaakt als zon-
dagavond toen onder regie van Jaap
Bruijnzeel 'Victor en de Gouden
Bloem' werd opgevoerd. Het gegeven:
verdwenen prins en prinses, bezorgde
koninklijke ouders, goede en boze
feeën, een tovertuin en een gouden
bloem, waarin een sleutel om de ge-
vangen koningskinderen te bevrijden.

'Als we maar meer kinderen hadden'
zei mevrouw Van der Mije, de vorige
regisseuse, verleden jaar tegen ons,
toen 'Jong Zandvoort' in een impasse
was geraakt. En die kinderen kwamen,
met het gevolg dat er een operette met

mevr, kraan-meeth

een grote rolbezetting in studie kon
worden genomen. Op het programma
stonden 28 namen en dan waren er
nog landlieden, dorpskinderen en de
hofhouding, teveel dus om ze allemaal
de revue te laten-passeren, maar er
waren een paar uitschieters en die mo-
gen we best even noemen. De hoofd-
persoon Victor werd aardig gespeeld
en gezongen door John v.d. Klauw, en
nu we toch met deze familienaam be-
zig zijn. Ernst van der Klauw gaf uitste-
kend spel te zien als de bezorgde ko-
ning, en Inge van der Klauw, de konin-
gin, heeft een heel zuiver stemmetje.
Dan was er dat grappige vogeltje Wied-
Wied, leuk gedaan door Romain de la
Court, terwijl Saskia Bol en Fred Hart-
man, resp. prinses Elvira en prins Edel-
hart waren. Alle kinderen hadden hun
rol goed geleerd, ze zongen en spraken
heel duidelijk maar, we zeiden het al,
we kunnen ze echt niet allemaal noe- >
men. Voor twee maken we nog even
een uitzondering en dat is dan voor
fee Lel ia (José Baars) en de boze fee
Duisternis {Nina Ojevaar).
Er was veel werk gemaakt van de kos-
tuums, dekors, grime en belichting.
Naast regisseur Jaap Bruijnzeel, aan
wie in de eerste plaats suksesyan deze
uitvoering te danken is noemen we me-
teen Gemma de Boer, die het jonge
volkje een paar alleraardigste dansen
had ingestudeerd en voor haar belange-
loze medewerking fraaie bloemen in
ontvangst mocht nemen. Maar ook
alle anderen werden door voorzitter
Van der Mije in de bloemetjes gezet, te
weten de dames Bol, Van der Mije,

Keesman (souffleuse) en pianiste Greet
Vastenhouw, aan wier straffe muzikale
leiding het te danken was dat de beslist
niet makkelijk in het gehoor liggende
liedjes goed over kwamen. Er was veel
belangstelling voor deze uitvoering, o.
a. van de zustervereniging 'Lentebloem'
uit Den Helder, die met het voltallig
bestuur en jeugd-bestuur acte de pré-
sence gaf en daarvoor in zijn welkomst-
woord door voorzitter Van der Mije
ekstra werd genoemd.

foto Jacob Koning

Woensdag 18 april a.s. zijn onze ou-
ders en groot ouders

JACOB SCHAAP
en

CATHARINA P.
SCHAAP - MOLENAAR

50 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid van dit feit is er voor
allen die hen met deze dag wil komen
feliciteren een receptie van 17.00 tot
19.00 uur in restaurant Zomerlust.

Hun kinderen en
kleinkinderen

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 15 april a.s., 1e paasdag :
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, mmv.

herv. kerkkoor en Sea
Side Gospel. Willem Lek-
kerkerker, trompet.

Jeugdkapel :
10.30 uur : bezoek aan de kerk.

GEREFORMEERDE KERK
vrijdag 13 april a.s. :
19.30 uur : Ds. P. van Hall
zondag 15 april a.s., 1e paasdag:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. P. van Hall

PROTESTANTENBOND
zondag 15 april : 1e paasdag :
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g.

Haarlem.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts. -

ZUSTERDIENST
zaterdag 14, zondag 1e paasdag 15
april en maandag 2e paasdag 16 april
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 •
6495.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC

van de deense cineast Carl Dreyer draait
vanavond en morgenavond bij Film-inn
Zandvoort in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg. Aanvang van beide
voorstellingen, die door een koff iepau-
ze worden onderbroken, 9 uur.

Dreyers eerste grote speelfilm in 1925
werd in Frankrijk zo'n succes dat hij
werd uitgenodigd om daar een film te
komen maken over een belangrijke
historische figuur. Hij koos daarvoor
Jeanne d'Arc en ging uit van twee
juist verschenen 'boeken van de histori-
cus Delteil Vie de Jeanne d'Arc'en'La
passion de Jeanne d'Arc'uit resp. 1925
en 1927. Dreyer condenseerde de ge-
beurtenissen van het proces van Jean-
ne in één dag, de dertigste mei 1431,
de dag waarop zij ter dood werd ge-
bracht. Alle scènes spelen zich af in
het paleis van Justitie te Rouaan. Uit
de processtukken heeft Dreyer een
aaneensluitende reeks korte debat-
ten tussen Jeanne en haar rechters
samengesteld, die gaan over onderwer-
pen als : God, de Engelsen, de verschij-
ning van Sint Michael aan Jeanne en
haar gewoonte om mannenkleren te
dragen.
Dit werk werd een hoogtepunt, niet
alleen van Dreyer's oeuvre, maar ook
uit de stomme filmperiode. De reali-
teit van het proaes wordt opgeroepen
door talloze close-ups, waardoor de
toeschouwer zich in de rechtzaal
waant. Het zijn opnamen van wrede
en onverschillige gezichten met ogen
vol haat van de inquisiteurs en het
bewogen gezicht van de Maagd van
Orlêans tegen een sobere strakke ach-
tergrond. De spelers gebruikten geen
make-up en Marie Falconetti, een tot
dan toe onbekende actrice van het
bouelvard-toneel, had zich voor de rol
van Jeanne kaal laten scheren.



AFSCHEID
VAN
GER LOOGMAN

Onder grote belangstelling
van de zijde van leerlingen,
oud-leerlingen, onderwijzend
personeel, vrienden, kennis-
sen en tal van gemeente-
lijke autoriteiten nam G er
Loogman gistermiddag tij-
dens een receptie in de
Hannie Schaftschool af-
scheid van de school, waar-
aan hij 22 jaar verbonden
is geweest. Van '57 tof68
als onderwijzer en vanaf
die datum tot aan zijn
vertrek als hoofd. Over de
afscheidsreceptie, de toe-
spraken en de kado 's •
schrijft Zandvoortse Koe-
rant -medewerkster mevr.
Kraan-Meeth in het
nummer van volgende
•week vrijdag.
Fotograaf Jacob Koning
schoot op de bijeenkomst
nevenstaand plaatje van
de populaire hoofdon-
derwijzer temidden van
een aantal charmante
oud-leerlingen.

sport - spel
Het eerste elftal van Zandvoort'75
heeft afgelopen zaterdag 1-1 gelijk ge-
speeld tegen Halfweg. Een nogal mager
resultaat voor de kustbewoners wan-
neer men bedenkt, dat, hoewel beide
ploegen aan elkaar waren gewaagd,
Zandvoort toch veel meer scoringskan-
sen kreeg dan de tegenstander.

Dat bleek alleen al uit het aantal
aan Zandvoort toegekende hoekschop-
pen : 10 tegen 5 voor Halfweg. Ze ble-
ven stuk voor stuk onbenut doordat
ze nonchalant en slordig voor het doel
van Halfweg werden geplaatst of te on-
doordacht werden afgewerkt. En wat-
Zandvoort ook liet lïggen waren de
mogelijkheden om Halfweg door mid-
del van de overvloedig toegewezen straf
schoppen op de knieën te dwingen. Al
moet daar direkt aan worden toege-
voegd dat ook Halfweg geen raad wist
met de vrije trappen. Een solo van Ray-
mond Keuning bracht Z'75 in de twin-
tigste minuut aan de leiding, 1-0. Een
oogst, die in de eerste drie kwartier
van de ontmoeting zeker groter had
kunnen zijn.

heift wisselden aanvallen
en tegenaanvallen van beide ploegen
elkaar in hoog tempo af en leverden
een spannend spelletje voetbal op dat
het aankijken zeker waard was. Lang-
zaam maar zeker leek het duel zich
in het voordeel van Zandvoort te zul-
len ontwikkelen -zo kwam Ron Tuk-
ker heel dicht bij een doelpunt- toen
Halfweg onverwacht de rollen om-
draaide en de klup uit de badplaats
voor een voldongen feit plaatste. Half-
weg speler Gerrit Tery knalde het leer
na een overrompelde tegenaanval van
zijn ploeg achter Z'75 goaly, 1-1. Zand-
voort stelde alles in het werk opnieuw
een voorsprong te nemen -vooral
Joop Paap en Martin Menks waren ak-
tief- maar moest de punten tenslotte
met Halfweg delen.
Hier volgt de stand in de kompetitie :
VVRA
KIC
Z'75
B'daal
Halfweg
SMS
SVJ
Velsen
SC Kinheim
RCH
DEM

O

Een geweldige TOURINGCARREIS naar

zuid engelarwd
MET BEZOEK AAN LONDEN

Een 8-daagse touringcarreis welke vertrekt op
5 mei a.s. voor f 5?5

Nadere informatie bij:

ATTENTIE
fietsers en bromfietsers
laat nu uw fiets1 of brom-
fiets repareren door een
erkend vakman.
GRATIS gehaald en ge-
bracht.

B. LUKASSEN
Tel. 02507 - 67 73

Tevens inkoop, verkoop en
inruil.
Ook voor alle onderdelen
en banden.
Verkoopadres : Nieuwe
Spaarnwoudestraat 11,
Haarlem (bij de Amster-
damse poort). Dagelijks
open van 10.00 tot 18.00
uur.

Jong, net werkend stel
zoekt

WOONRUIMTE
liefst met eigen gebruik van
keuken, douche, toilet.

Totfr600,--p.mnd.
Tel. 02520 -1 54 09

DRINGEND WOONRUIMTE
gevraagd voor net gezin, 2
kleuters, man werkzaam in
de horeka.
Aub. tel. 05108-796.

Peugeot racefiets sinds 4 -4
VERMIST. Zilvergrijs, 10
versn. Tegen bel. terug te
bezorgen. Tel. 6822

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
O Plukken
• Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.

Enun
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
RUILWONINGEN

MAAND APRIL 1979

1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 110,65 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

2. Aangeboden : Eengezinswoning Burg.
Beeckmanstraat.
Huurprijs f. 164,70 per maand.

Gevraagd : Elders een eengezinswoning
(Niet in Noord.).

•

3. Aangeboden : Flatwoning Van Lennep-
weg.
Huurprijs f. 186,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning in Zand-
voort-Noord.

4. Aangeboden : Flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 468,10 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alléén volgens de
richtlijnen van de ruilregeling.
Belangstellende huurders van EMM of
gemeentewoningen dienen vóór eind
april schriftelijk te reageren onder ver-
melding van de aan te bieden woning
en het lidmaatschapnummer.

VOOR uw kreatieve hobby's

Darwi klein, volksschilder-
kunst enz

"DE BOET"
winkelcentrum nw. noord.

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort,-Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

restaurants

Visrestaurant
Duivenvoorden

•a
V Het gebdejaar geopend ,

J> TELEFOON

/02507-2824
Rtstrvetrtgdifiattafcl

HALTESTRAAT 49

VOOR INLICHTINGEN

BEL
2 1 3 5

ZANDVOORT

SCHOONHEIDSSALON
"LAVINA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage,
behandeling volgens afspraak.
Lavina van Tetterode - Snellens
Brederodestraat 77 - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lidAnbos

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4681



UITGEKIEND KOMFORT: OPEL ASCONA.
De „zit" is ideaal -voor

de bestuurder en voor alle
passagiers. Dé instrumenten
zijn logisch opgesteld, goed
zichtbaar. De besturing is
prettig direkt. De remmen
gehoorzamen onmiddellijk.
Met z'n vijven rijdt u in de
Opel Ascona lange afstan-
den zonder moe te worden.

Kom al dat komfort
proberen.

De Ascona staat klaar.

Wil

SL van lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.
Tel. 02507-53 46.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zijn voor elkaar.

Vi t f ui/.miiu/i, ..i,, ,1. tuulhtnJi i ut uut u cJiunuri t «n l dm 11 kunt u <jfVii ruiji n h, d, V ,*t ;/j»,d>, ifi< /((mij C» luuihuidt. r p is(/njs iSl 2t>00 r\J Deltl

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuispifin 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

VERSTEEGE
ttotttoleltrbtBrijf

18 • Zmbboott
üeleloon 02307-4499

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoómgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE'
stpmerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

2*38

&

WONINGINRICHTING stnds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.jj.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

UdNSM
H. W. COSTER ..v.

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPPJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

Installatie bureau
GROENE!IHN B.V.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*
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ergernis van raadsleden
attema en van as

nieuws
kort & klein

Het lid van de liberale fraktie van de
zandvoortse gemeenteraad, Jelle At-
tema, heeft zich bijzonder geërgerd
aan de wat hij noemt 'chaotiese af-
voer van de verkeersstroom op eerste
paasdag'. Volgens hem werd de chaos
veroorzaakt door het ontbreken van

Jelle Attema: verontwaardigd over
verkeerschaos op 1e paasdag

politietoezicht op de voornaamste,
punten van de afwikkeling van het
verkeer zoals Grote Krocht, Hogeweg,
Brederodestraat, Tolweg, Gerkestraat
en Haarlemmerstraat. Daardoor was
van enige verkeersbegeleiding geen
sprake, aldus een verontwaardigde
Attema, die met het horloge in de
hand had vastgesteld dat de afvoer
van het verkeer zondag vier uur duur-
de.
In een schrijven aan b en w dringt hij
er bij hen op aan op zon- en feestda-
gen waarop men veel bezoek mag
verwachten tijdig de nodige maatre-
gelen te nemen om het verkeer in
goede banen te leiden 'waardoor
wilde taferelen als op eerste paasdag
worden voorkomen'.

drukke
paas
Ons land is het afgelopen paasweek-
eind bezocht door bijna een miljoen
buitenlandse toeristen, waarvan
Zandvoort ook zijn deel kreeg. Ge-
volg was dat reeds op Goede Vrijdag
geen bed meer te krijgen was. Op
eerste paasdag leidde de drukte tot
fikse filevorming.

Volgens het Nationaal Bureau voor
Toerisme (MBT) is het hoge bezoe-
kersaantal te danken aan het fraaie
weer en het feit dat Pasen laat viel.
Toen het weer op tweede paasdag
omsloeg, gingen velen al in de ochtend
op weg naar huis.
Traditioneel vormden ook ditmaal

de duitsers weer het merendeel van
de bezoekers. Er waren echter ook
opmerkelijk veel fransen, engelsen
en bezoekers uit de Scandinaviese
landen. Ook de nederlanders zelf
zijn er massaal op uitgetrokken.
De Spoorwegen hebben een vrij rus-
tig paasweekeind gehad. Alleen zon-
dag, toen met een uitgedunde dienst-
regeling werd gereden, zorgde het
mooie weer ervoor dat enkele ver-
korte treinen moesten worden ver-
lengd. Voor het eerst dit jaar wer-
«Jen ook enkele ekstra treinen inge-
zet naar Zandvoort.

Ook irritatie bij het cda-gemeenteraads-
lid Richard van As. Zijn steen des aan-
stoots ligt op politiek terrein genaamd
Gert Toonen. Of beter gezegd een uit-
lating van Toonen op een onlangs ge-
houden vergadering van de pvda. Too-
nen dreigde toen de politieke samen-
werking van zijn partij met het cda
in het kollege van b en w nader in
overweging te zullen nemen, indien
het cda de gemaakte afspraken tus-
sen de partners in b en w niet zou na-
komen en uit de boot vallen. Deze
uitspraak van Toonen, die hij later
heeft verzacht, heeft Van As zeer
geprikkeld en hij wil er binnenkort
op terugkomen tijdens een openbare
raads- of kommissievergadering. De
christendemokraat wil de socialist
lik op stuk geven. Misschien komen-
de dinsdag al wanneer zich beide ge-
legenheden op één avond voordoen.
Want dan vergaderen zowel de ge-
meenteraad als de kommissies van
bijstand.

Richard van As: gepikeerd door
uitlating Ger Toonen

eanduoortse Noeranr"

« De 50-jarige betonwerker Pieter Se-
bregts uit Zandvoort is dinsdagavond in
het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam
aan zijn verwondingen, veroorzaakt
door een ongeval tijdens werkzaam-
heden in hét restaurant 't Boekaniers-
nest aan de Zandvoortselaan, bezwe-
ken. Het ongeluk gebeurde toen Sebregts
bezig was met een slijptol beton af te
schuren. Onverwacht brak de slijpschijf
waarvan het wegschietende deel hem in
het gezicht trof. In zorgwekkende toe-
stand werd de betonwerker eerst over-
gebracht naar het EG in Haarlem en
vervolgens vervoerd naar het Wilhelmi-
na Gasthuis in de hoofdstad. Daar is hij
kort na aankomst overleden.

• Het afgelopen paasweekeind gaf een
stijging te zien van het aantal auto- en
winkeldiefstallen en inbraken in de ge-
meente. Twee meisjes uit Haarlem in de
leeftijd van 15 en 16 jaar werden op
heterdaad betrapt bij diefstal van kon-
sumptie-artikelen in een supermarkt en
overgeleverd aan de politie. Verder

werd aangifte gedaan van een inbraak in
de Wim Gertenbachschool waar twee
kassette-recorders plus een versterker
worden vermist, diefstal van verscheide-
ne auto- en motoronderdelen op diver-
se plaatsen in het dorp en ontvreem-
ding van parkeermeters aan de boule-
vard Paulus Loot.

• Ook het aantal verkeersongevallen
vertoonde.een piek. Veel blikschade
en een drietal gewonden was het ge-
volg van botsingen tussen verschillende
voertuigen. Een 16-jarige wiel rijder uit
Heemstede werd na een aanrijding met
een brommer met een hersenschudding
opgenomen in een ziekenhuis in Haar-
lem, evenals een 10-jarige scholier, die
zijn onderbeen brak,toen hij onder een
passerende auto terecht kwam. Een 18-
jarige bromfietsbestuurder moest zich
met een diepe snijwond in zijn linker-
been onder mediese behandeling stellen
na een aanrijding met een bestelwagen.

• Tijdens beide paasdagen moest de
brandweer achtereenvolgens uitrukken
voor de bestrijding van een duinbrand
langs de spoorlijn Haarlem-Amsterdam
en nabij de Kennemer Golfclub. In to-
taal 350 vierkante meter duinbeplan-
ting ging verloren voor dat de brand-
weer het vuur meester werd.

ze waren er allemaal
op afscheidsreceptie ge loogman
Het was geen toespraak die Ge Loog-
man vorige week donderdag bij zijn af-
scheid hield. Het was een beetje bespie-
gelen, wat mijmeren, wat hardop den-
ken. Het was ook ontroerend, want het
werd iedereen duidelijk wat het schei-
dende schoolhoofd straks het meest
zal missen. Dat is het kind achter de
leerling ! Vooral het kind dat het moei-
lijk heeft: de jongen wiens ouders gaan
scheiden, het meisjes dat 's morgens een
gulden meekrijgt voor een zakje patat
omdat haar thuiskomst tussen de mid-
dag niet gewenst is. (Dat de meester
zo'n kind meenam voor de boterham
was in het gezin Loogman vanzelfspre-
kend).

Hoe schijnbaar onbelangrijke zaken op
kinderen een onuitwisbare indruk kun-
nen maken was de heer Loogman de af-
gelopen weken duidelijk geworden. Een
oud-leerling, nu zelf volwassen, schreef
uit Mexico over het kadootje dat ze

mevr, kraan-meeth

met Sint Nicolaas eens van hem had ge-
kregen, en haar broertje die toen ziek
was, een bosje bloemen. En zo zullen
de leerlingen van nu zich in Jiun latere
leven ongetwijfeld het uitstapje met
meester Loogman naar Amsterdam her-
inneren als beloning voor een heleboel
tienen. Eerst het Waterlooplein, dan
een boottocht en tot besluit kip eten.
Maar met zo'n stuk of zes kinderen
zou dat voor meester Loogman aardig
in de papieren zijn gelopen. Het alter-
natief : tien keer met de pont over het
IJ,'kostte niets, en dan allemaal een
zakje patat. 'En jongens dan zeggen we
morgen in de klas dat we kip gegeten
hebben'. De volgende dag had de een
nog sterker verhalen over dat onbe-
perkt kip eten dan de ander.
Op zijn eigen terrein, de Hannie Schaft-
school, bood het gemeentebestuur de
heer Loogman in verband met zijn ver-
vroegde pensionering een receptie aan.
De voorzitter van de ouderkommissie,
de heer C.J. Polman, heette de aanwe-

zigen welkom, in het bijzonder de 85-
jarige moeder van het schoolhoofd
(en nu begrijpen we ook waarom we
de heer Loogman altijd veel jonger ge-
schat hebben dan hij is.). De heer Pol-
man betreurde het heengaan van Ge
Loogman, maar was daarnaast verheugd
dat er dankzij hem een voortreffelijk
team leerkrachten is, waardoor het
voortbestaan van de school in de oude
trant is gewaarborgd.
Om zich een indruk te kunnen vormen
wat voor onderwijzer de heer Loogman
nu eigenlijk was, ging de heer Aukema,

wethouder van onderwijs, te rade bij
zijn kinderen en toen kwam er weer
zo'n verhaal dat hem ten voeten uit
tekent. Annette Aukema wist niet
waar Hillegom lag. Een andere onder-
wijzer zou haar waarschijnlijk met de
neus op de kaart hebben gedrukt, maar
meester Loogman liet haar na school-
tijd met een paar vriendinnetjes in de
auto stappen en reed met hen naar de
bollenstreek. En het jongetje dat het
beslist met een paar uur achter elkaar
in de bank uithield, mocht vooraan
zitten en dan was er tussendoor voor
hem altijd wel wat te doen. 'Je liet de
kinderen hun eigen identiteit ontdek-
ken, alleen moesten je medewerkers
er voor zorgen dat je het overdragen
van de kennis niet tekort deed, iets
waardoor ik hen alsnog bedank' aldus
de heer Aukema onder grote hilariteit,
die naast de gebruikelijke enveloppe
met inhoud van het gemeentebestuur
als persoonlijk kado een boek overhan-
digde.
Namens de hoofden van alle scholen in
Zandvoort dankte mevrouw Van der
Meulen-Heijink de scheidende kollega
voor zijn inzet bij het hoofdenkontakt.
Met een waardenbon voor tuinstoelen
('we hopen dat jullie er letterlijk en f i-
guurlijk nog heel lang mee in de zon
mogen zitten') vertolkte zij de gevoelens
van het hoofdenberaad. De heer Wijn-
beek uitte zijn vreugde dat Ge Loog-
man behalve voor het Cultureel Centrum
ook behouden blijft voor de bibliotheek
waarin hij het onderwijs vertegenwoor-
digt. Het stoffelijk blijk van waardering

van de bibliotheek, een bijzonder mooi
bloemstukje, was niet bestemd voor de
scheidende onderwijsman maar voor diens
vrouw Trix om (en niemand anders dan
de heer Wijnbeek had het zó mooi kun-
nen zeggen) 'haar er aan te herinneren"
hoe blij wij zijn dat jij in ons midden
bent'.
'Ik dank jullie allemaal, alleen al voor
het feit dat jullie hier zijn' aldus Ge
Loogman als laatste spreker, en die
'allemaal' waren o.a. het huidige en het
vorige burgemeestersechtpaar, wethou-
ders en raadsleden, de heer N.G. Ver-
baan, rijksinspekteur van het lager on-
derwijs, de chef onderwijszaken van de
gemeente Zandvoort, de heer Waaning,
veel kollega's en oud -kollega's, leden
ouderkommissies van verschillende
scholen, bestuursleden Soc.Duyster-
ghast en Cultureel Centrum. Maar het
hoogtepunt was voor hem ongetwijfeld
het weerzien van die honderden oud-
leerlingen, die uit alle delen van het
land waren gekomen om hem de hand
te drukken. En zoals meester Loogman
altijd rustig de tijd had genomen wan-
neer de leerlingen zijn aandacht vroegen,
zo deed hij dat ook deze dag. De tot
half zeven geplande receptie liep uit
tot bij half tien !

ageridë
genie entera ad

voor de openbare bijeenkomst op dins-
dag 24 april a.s. in het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein.

1. Notulen van de vergadering van 27
maart 1979.

2. Ingekomen stukken :
Brief dd. 31 maart 1979 van de Ken-
nemer Golf en Country Club, waar-
bij gevraagd wordt om een verkeers-
voorziening bij de kruising Kenne-
merweg / Zandvoortselaan.

3. Begrotingswijziging.
4. Vervanging meubilair kleuterschool

'Klimop'.
Aanschaffen nieuwe leesmethode t.
b.v. Oranje-IMassauschool voor g.l.o.

5. Verkoop grond in de Noordbuurt.
6. Voorbereidingsbesluit Stationsplein

e.o.
7. Instelling weekmarkt.
8. Wijziging drank- en horekaverorde-

ning.
9. Wijziging winkelsluitingsverordening.

10. Schenking schilderij.
11. Garantie geldlening't.b.v. 'Huis in

het Kostverloren'.
12. Huuraanpassing gemeente-woningen

1978.
13. Gedenkschrift voor schooljeugd i.v.

m. verjaardag H.M. de Koningin.
14. Openbaarheid vergaderingen kom-

missie midden- en kleinbedrijf.
15. Benoeming hoofd Hannie Schaft-

school.
Rondvraag.16.

burgerlijke stand

11 april-18 april 1979.

overleden : Petronella Catharina
Kollerie, geb. Smit, oud 94 jaar;
Claude Joseph Uriot, oud 98 jaar.

ondertrouwd : Wilhelmus Elisa-
beth Keuren Catharina Elisabeth
Bol ;Cornelis Klein en Cornelia Hen-
drika de Beer ; Gustaaf Alexander
Marcelle en Catharina Maria Vleeshou-
wers ; Gert Jan Willem de Roode en
Anna Louise Maria Molenaar.

getrouwd : Ashley Hillary en Loui-
se Maria van Wensen.

Direkt na afwerking van bovenstaande
agenda volgt een openbare vergadering
van alle kommissies van bijstand waar-
op de onlangs door b en w geproduceer-
de nota over de raadhuisuitbreiding zal
worden behandeld. Daar, de raadsle-
den tevens lid zijn van een of meerde-
re kommissies blijven zij op hun plaat-
sen om aan de beraadslagingen deel te
nemen. Met het oog op de gezamenlij-
ke zitting van de kommissies begint de
raadsvergadering een half uur eerder
dan gewoonlijk, half acht.



• De politie ontving tijdens de paasda-
gen een groot aantal meldingen van ver-
nielingen. Het ging om het ingooien
van winkelruiten aan de boulevard Bar-
naart, vensters van een restaurant aan
het Kerkplein en een kafetaria aan de
Kerkstraat, alsmede de ramen van
woonhuizen aan de Prinsesseweg en de
Van Lennepweg. Verder werd een ver-
keersbord omvergetrokken en het raam
van een autoportier verbrijzeld. De poli-
tie speurt naar de daders.

a Nog meer inbraken. Bij een diefstal
uit een aan de Vuurboetstraat gepar-
keerd staande auto werd waardevol
studiemateriaal en een grill-bakover
gestolen. Door de ontvreemding van
het studiemateriaal, dat in de afgelopen
twee jaar werd verzameld, is de eigenaar,
een inwoner uit Balk in Fnesland, bij-
zonder gedupeerd. In de Kerkstraat
werd een duitse toeriste van haar hand-
tas met f. 3.000,- en 200,-- DM beroofd.
Twee jochies in de leeftijd van 9 en 11
jaar werden aangehouden wegens dief-
stal van een klopboor en speelgoed uit
een schuurtje van een woning aan de
Hulsmanstraat. Het tweetal heeft in-
middels toegegeven de goederen te
hebben meegenomen.

• Zondagmiddag werd een wandelaar-
ster op de boulevard Paulus Loot van-
uit een woning beschoten. Zij waar-
schuwde de politie die er snel achter
kwam dat een jeudige bewoner van een
van de kustvilla's de schutter was. Het
luchtdrukpistool waarmee hij op de
voorbijganger had geschoten werd in
beslag genomen.

e De bewoners van het zandvoortse
woonwagenkamp in nieuw noord heb-
ben afgelopen woensdag op last van de
dienst van publieke werken en onder
toezicht van de politie autowrakken
en ander schroot in de omgeving van
het kamp opgeruimd. De politie had
uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge-
nomen om eventueel verzet van de zij-
de van de bewoners het hoofd te kun-
nen bieden. Er stond een busje met ge-
helmde en van schilden voorziene agen-
ten gereed en in de buurt was verster-
king opgesteld. Maar men behoefde
niet in aktie te komen. Door het bemid-
delend optreden van de wijkagent ver-
liep de miljeu-operatie ongestoord en
de rommel verdween binnen de afbake-
ning van het kamp of werd afgevoerd.

• De door de afdeling Zandvoort van
de pvda voor dinsdag 24 april in het Ge-
meenschapshuis aangekondigde infor-
matie-avond over de komende europese
verkiezingen gaat niet door en is ver-
schoven naar 16 mei a.s. Dit in verband
met de openbare kommissievergadering
op dinsdagavond waar gesproken zal
worden over de miljoeneninvestering
t.b.v. de uitbreiding van het gemeente-
huis.

• In de jongerensocieteit 'De Nachtuil'
draait hedenavond de film 'Wraak van
de Heli's Angels'. De voorstelling be-
gint om half acht en de entree voor
leden bedraagt f. 2,50 en voor niet-
leden f. 3,50.

» Op maandag 23 april a.s. vindt in
het wijgefaouw 't Stekkie aan de Fahren-
heitstraat een voorlichtingsavond plaats
over de dag-Mavo voor volwassenen,
VOS-kursus, VLAM-kursus, VIDO-kur-
sus, kursus maatschappijleer, basiskur-
sus politiek en Ouders op herhaling. De
informatie over dit kursuspakket wordt
verstrekt door de vrouwenoverleggroep
EVA en begint om 20.30 uur.

e Na dertig jaar bij de zandvoortse po-
litie werkzaam te zijn geweest verlaat
adjudant F.M. Brockus in verband met
het bereiken van de pensioengerechtig-
de heeftijd op 1 mei a.s. het korps orde-
bewakers. De heer Brockhus begon zijn

eanduoortee hoeranf1

loopbaan bij de politie van de badplaats
in 1949 als hoofdagent bij de algemene
dienst. In 1951 werd hij bevorderd tot
adjudant en gedetacheerd bij de recher-
che. In 1955 volgde zijn benoeming tot
chef van het rechercheteam. Op vrijdag
27 april a.s. vindt ter gelegenheid van
het afscheid van de politiefunktionaris
een officiële receptie plaats in het Ge-
meenschapshuis tussen 16.00- 17.00 uur.
De heer Brockhus zal als chef van de re-
cherche worden opgevolgd door briga-
dier G.C. van Roon,die met ingang van
1 mei a.s. tot adjudant is bevorderd.

a De uitzending van de tv-dokumen-
taire 'Holocaust' over de duitse vernie-
tigingskampen waar miljoenen joden
op gruwelijke wijze door hitlers tra-
wanten werden O'Tigebracht,kan door
middel van een grootbeeld tv-toestel
worden gevolgd in de Calvijnzaal van
de gereformeerde kerk aan de Juliana-
weg. De uitzendingen vinden plaats
op 23, 28 en 29 april en 3 mei a.s. Op
deze avonden is in de Calvijnzaal do-
kumentatie-materiaal over het gebeu-
ren aanwezig dat voor en na de uitzen-
ding kan worden graadpleegd.

apies kijken
in kostverloren

onderstaande foto uit de jaren
dertig van het Kostverloren Wan-
delpark -toen nog een miniatuur
dierentuin rijk- werd welwillend
door een zandvoortse familie
afgestaan aan de Stichting
Behoud Kostverlorenpark.

Een gelijk spel en een nederlaag was de
magere voetbaloogst voor Zandvoort-
meeuwen tijdens het paasweekeinde.
Zaterdagavond ontmoette ZVM en Be-
verwijk elkaar voor de eerste keer in
de kompetitie op de grasmat aan de
Vondellaan. Het aanvallend spel dat
de kustbewoners zowel in de eerste
als de tweede helft ontwikkelden
werd uitstekend gepareerd door de
talentvolle doelman van Beverwijk,
Van Ingen. Het was dan ookvoorna-
melijk aan hem te danken dat Beverwijk
er in de eerste helft zonder kleerscheu-
ren afkwam. Zijn kollega aan de overzij-
de, Ed Steffers, had het heel wat gemak-
kelijker. De schaarse uitvallen van de
voorhoede van de gasten kon de ZVM-
goaly zonder veel moeite onderschep-
pen. Alleen in de laatste minuut voor
het ingaan van de rust moest hij han-
delend optreden om een doelpunt
te verijdelen.
Kort na de hervatting van het duel zet-
ten de bezoekers Zandvoortmeeuwen
onverwacht op een 1-0 achterstand
Koedijk profiteerde van een zwakke
schakel in de defensie en knalde de bal
in het net. De gastheren mobiliseerden
direkï alle krachten om de voorsprong
van Beverwijk ongedaan te maken, maar
het zou tot de 38e minuut duren alvo-
rens de gelijkmaker tot stand^kwam. De
treffer kwam van de voet van de jeugdi-
ge Piet Keur,die in de tweede helft de
plaats had ingenomen van Engel Koper.
Aanvoerder Kees Bruin had het deze
avond duidelijk te kwaad met zijn be-
faamde schotvaardigheid en miste de
ene kans na de andere om zijn elftal
de leiding te bezorgen.
In de slotfase kreeg de wedstrijd een
onplezierig karakter en gingen enkele
spelers met elkaar op de vuist. Wegens
bruut optreden stuurde de scheidsrech-
ter een speler van Beverwijk uit het
veld en r^aar de kleedkamer.
Om af te koelen.

Maandag, tweede paasdag, verloor
Zandvoortmeeuwen van Nieuw Vennep,
een klup die men tot op heden altijd
de baas was gebleven. En dit ondanks
het feit dat de zandvoorters ook nu
weer beduidend sterker waren dan
Nw. Vennep. Maar de voorhoede liet
in deze wedstrijd werkelijk alle kans
liggen om te scoren. Nieuw Vennep
daarentegen liep zich het vuur uit de
sloffen wanneer zich een mogelijkheid
voordeed het doel van ZVM op de
korrel te nemen. In de 37e minuut
van de eerste helft glipte Domburg
door de defensie van de meeuwen en
deponeerde het leer in het net, 0-1.
Wat Zandvoortmeeuwen in de laatste
drie kwartier ook ondernam om de
gelijkmaker te scoren en Nw. Vennep
vervolgens achter zich te laten, het
liep op niets uit. Het ontbrak het on-
getwijfeld sterkere Zandvoortmeeu-
wen eenvoudig aan een schutter om
het voorbereidende werk van achter-
en middenlinie te voltooien. Tenslotte
werd Heesemans door Piet Keur ver-
vangen om Zandvoort aan de gelijk-
maker en de begeerde en ook wel
verdiende zege te helpen. Maar die
opdracht ging ook zijn krachten te
boven. Voor Nw. Vennep was de
overwinning een groot moment en
dat werd uitbundig gevierd.

Het eerste Groenboek Kostverloren-
park -met een schat aan wetenschap-
pelijke gegevens over de stand van za-
ken m.b.t. de in het natuurgebied aan-
wezige flora en fauna- zal in mei/juni
worden gevolgd door een tweede groen-
boek met een populaire beschrijving
van de biologiese geschiedenis en kwa-
liteit van het park, alsmede een uit-
eenzetting van de maatregelen die
nodig zijn om het terrein te beheren en
in welstand te houden. Die voorzie-
ningen betreffen o.m. het toezicht, de

aanleg van een natuurpark en de vesti-
ging van een edukatief centrum in het
gebied. Het tweede Groeboek Kost-
verlorenpark zal worden uitgegeven
door de Stichting Behoud Kostverloren-
park, die vorige week woensdag een
werkvergadering hield in het Gemeen-
schapshuis.
De stichting, welke in de tweede helft
van het vorig jaar werd opgericht, telt
na de eerste donatie-aktie meer dan
zeventig donateurs. Een-start waarmee
de nieuwe stichting bijzonder tevreden

is. Nieuwe donateurs zijn uiteraard
van harte welkom. En waarover de
stichting ook graag zou beschikken
zijn oude foto's van het Kostverloren-
park voor archief, dokumentatie en
publikatie. Even een telefoontje naar
sekretaris Jaap Al.die nieuwe dona-
teurs graag zal inschrijven -minimum
kontributiebedrag f 10,- per jaar-
en foto's in ontvangst nemen. Zijn tel.
nr. is 2420 en zijn huisadres Vinken-
straat 11.

Verlies en winst voor Zandvoort'75 op
zaterdag en op maandag. De dag voor
pasen verloor het elftal met 1-2 van
KIC. Alle doelpunten werden in de
tweede helft van de ontmoeting ge-
scoord. KIC nam de leiding waarna
Dirk Koper de partijen op gelijke voet
bracht. KIC had tenslotte het laatste
woord in dit duel en stond de voor-
sprong niet meer af. Daarvoor moest
KIC alle krachten inspannen want
Z'75 bleef aandringen tot het einde
van de wedstrijd.

Tweede paasdag ging het beter en
slaagde Zandvoort'75 er in SMS uit
Nw. Vennep met 2-0 te overtroeven.
Het eerste doelpunt werd 10 minu-
ten na de aftrap gescoord door Ray-
mond Keuning en in de 15e minuut
van de tweede helft bracht genoem-
de speler de tweede goal op zijn naam.

Vorige week heeft burgemeester Ma-
chielsen in de Prinsessehal de wissel-
beker uitgereikt aan OSS-turnkam-
pioene 1978 Miriam Moelee. Hij sprak
bij die gelegenheid de wens uit dat de
jeugdige titelhoudster veel zou opste-
ken van de landenwedstrij'd Nederland
-Tsjecho-Slowakije,die ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van OSS in
Zandvoort zal worden gehouden. Jeugd-
kampioen bij de jongens, René Blom,
ontving de beker uit handen van de
heer Van de Bos.
De daags tevoren gehouden algemene
ledenvergadering van de sportvereni-
ging stond geheel in het teken van de
a.s. jubileumviering en het daarvoor
vastgestelde feestprogramma, w.o. eer-
der genoemde landenontmoeting. OSS-
voorzitter Brink rekende op de inspan-
ning van alle leden van de vereniging om
van de manifestaties een sukses te ma-
ken

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,

{ I.M. )

kerkdiensten

^-CIRCUIT
^PVAN
JWNDVOORT

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. GIJS VAIM LENNEP
cursus hogere rijvaardigheid

Di. Autoschool DRIEBERGEN
leerlingendag

Wo. Politie NOORDWIJKERHOUT
rijvaardigheidslessen

Do. GIJS VAN LENNEP
cursus hogere rijvaardigheid

Za.
CENAV

Zo.
cursus hogere rijvaardigheid

Inlichtingen
Tel. 8284

HERVORMDE KERK
zondag 22 april a.s.:
10.30 uur: Eerw. heer J. de Vries uit

Heemstede.
Jeugdkapel:
10.30 uur: dhr. J. Lasthuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 22 april a.s.:
10.00 uur: Ds. A.A. van der Leer te

Driehuis.
19.00 uur : Dr. B. van Oeveren te

Rijnsburg.

PROTESTANTENBOND
zondag 22 april a.s.
10.30 uur : Ds. M.A. van Rhijn n.h.

Bergen.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 21 april a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 22 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

medische dienst
ZUSTERDIENST
zaterdag 21 en zondag 22 april a.s.
Zr. A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7/4
tel. 42 77.

waterstanden
L.W.
18.02
19.26
20.56
09.38
10.42
11.21
12.05
12.52

H.W.
22.44
23.59

13.59
14.54
15.43
16.25
17.06

L.W._
06.50
08.01
08.59
22.02
22.58
23.47
00.33
01.10



familieberichten familieberichten

Aan allen die meegewerkt hebben om mijn afscheid
"ONVERGETELIJK"

te maken, betuigen wij onze oprechte dank.

Ge en Trix Loogman

Langs deze weg wil ik bestuur, leden, donateurs van de ZOV
en vrienden en familie hartelijk bedanken voor de onvergete-
lijke dag die zij mij hebben gegeven.

Rie Schaap.

In de ouderdom van 78 jaar is van ons heengegaan onze broer, zwager en
oom

ARIE KOPER

Zandvoort, 16 april 1979.
Brugstraat 4

De begrafenis heeft in stilte plaatsgehad.

Uit aller naam :
J.J. Koper

Door een noodlottig ongeval is plotseling van ons weggenomen mijn ge-
liefde man, onze vader en opa

PIETER SEBREGTS
op de leeftijd van 50 jaar.

Zandvoort:

Haarlem :

Zandvoort:

K. Sebregts-Romeijn
Henk en Gerda
Brigitte
Dirk en Astrid
Piet en Line
Daphne
Cees en V era
R ia
Fritz

Zandvoort, 17 april 1979.
Lorentzstraat 290.

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Parklaan 36 te Haarlem,
alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 21 april a.s. om 12.00 uur op de
algemene begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegenheid tot cortdoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Geen bezoek aan huis.

Heden overleed in alle rust op de leeftijd van 85 jaar onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

MAAIKE BROKSTRA
sinds 14 oktober 1969 weduwe van

Ernst Weber

Amsterdam : E.A. van der Kamp-Weber
W. van der Kamp
E.H. Weber
W.E.Weber-Gude

Zandvoort: H.Rawi - Weber
H.E..Weber
E. Weber-Schaap
klein- en achterklein-
kinderen.

Zandvoort, 18 april 1979.
Correspondentie-adres :
E.H. Weber
Willemsparkweg 78, 1071 HL Amsterdam.

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 23 april a.s. om 12.00 uur in
het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Moe<!er is opgebaard in het mortuarium van Onderling Hulpbetoon, Post-
stra t 7 te Zandvoort. Geen bezoek.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de
begraafplaats.
Vertrek vanaf Boulevard Paulus Loot 83, Zandvoort om 11.40 uur.

ENIGE KENNISGEVING

Op 7 april 1979 overleed, geheel onverwacht, te Benidorm in Spanje
onze lieve zuster, schoonzuster, tante en vriendin

LEONARDINA BERTHA OUWENDIJK
op de leeftijd van 56 jaar.

Rietje en Cor
Ronald en Ferry

-Wim Evers
Zandvoort 19 april 1979
Burg. van Fenemaplein 13 flat 14
Correspondentieadres: Oranje Nassaustraat 3
Noordwijk aan Zee.

De bijzetting in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam
heeft heden, overeenkomstig de wens van de overledene, in alle stilte
plaatsgevonden.

t
-Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de
ouderdom van 98 jaar, van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

LEENTJE VAN DER SCHINKEL
weduwe van Wilhelmus Johannes Seders

de Kaag

Zandvoort
Zandvoort

Heerde

New Zealand

Zandvoort

Zandvoort, 17 april 1979.
Zuiderstraat 2B.

G.H. Versteege-Seders
W.J.C. Versteege
M.M. Seders
W. L. Seders
M. Seders-Schouten
J.P. Seders
M.C. Seders-van der Peet
M.E. Andrews - Seders
J. Andrews
J.W. Seders
E. Seders-van der Geer
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoek aldaar van 16.30 - 17.00 uur en van
19.30-20.00 uur.

De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen in de parochiekerk van
de H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort op vrijdag 20 april a.s. om
10.00 uur, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium Vel-
sen te Driehuis-Westerveld om 11.30 uur.

Vertrek van Zuiderstraat 2B om 9.40 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangka-
mer bij het crematorium.

•& tuettoiclerfcebrtff

Saltcstraat 18 • Z«nbboott
ütlefp'on 02507-4499

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 180
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-i
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 468,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning een :
a. 2 persoons-huishoudens
b. gezinnen.

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 387
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f: 468,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2 persoons-huishoudens
b. gezinnen.

3. de garage
KEESOMSTRAAT D
Huurprijs f. 42,80 per maand.

4. de garage
LORENTZSTRAAT N
Huurprijs f. 69,75 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners
van de woningen Lorentzstraat nrs. 166
t/m 266, 301 t/m 391 en 399 t/m 529,
voorrang bij toewijzing.

De toewijzing van deze woningen en gara-
ges geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de Ge-
meente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 24 april 1979 om 19.00 uur te geschie-
den aan het kantoor van de vereniging on-
der vermelding van LIDMAATSCHAP-
NUMMER EN GEBOORTEDATUM.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 26 april
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

SLUITING POSTAGENTSCHAP

Wegens verbouwingswerkzaamheden is
het postagentschap in de Pasteurstraat 2
gesloten van 23-4-1979 t/m 2-5-1979.
Voor uw posthandelingen kunt u terecht
op het postkantoor in de Louis Davids-
straat.
De winkel is alleen gesloten op 30-4, 1-5
en 2-5-1979.

"Het centrum voor muziek,
in elke wijk voor elk publiek".

INFORMATIE PROGRAMMA
door het Muziekcentrum Zuid-Kennemer-
land

op
zaterdag 5 mei in de Mariaschool,

Prinsesseweg 20 te Zandvoort
Aanvang: 10.30 uur.

Informatie en demonstraties over alle
mogelijkheden van muziekonderwijs.

Gratis toegang voor iedereen.

Nadere inlichtingen :

Muziekcentrum Zuid
Kennermerland

Gasthuisvest 47,
Haarlem.
Tel. 023-319348. ,«lï̂

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT



Te huur aangeb. GROTE-
en KLEINE KAMER m.
gebr. keuken en douche. "
Tel. 66 81.

DAME van 70 jaar zoekt
dame dito leeftijd voor ge-
zelligheid en eenzaamheid
op te lossen.
Tel. 71 26.

4 PRIMA GASHAARDEN
te koop. Pr.n.o.t.k.
Tel. 5771.

TE KOOP aangeb. twee
Luxaflex, één van 2.75 br.
en één van 2.50br.
Tel. 5406, Lijsterstr. 2/6

ATTENTIE
fietsers en bromfietsers
laat nu uw fiets of brom-
fiets repareren door een
erkend vakman.
GRATIS gehaald en ge-
bracht.

B. LUKASSEN
Tel. 02507 - 67 73

Tevens inkoop, verkoop en
inruil.
Ook voor alle onderdelen
en banden.
Verkoopadres : Nieuwe
Spaarnwoudestraat 11,
Haarlem (bij de Amster-
damse poort). Dagelijks
open van 10.00 tot 18.00
uur.

gemeente
zandvoori

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 23 april 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,

ureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het uitbreiden van het perceel
Nassauplein 9.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 12 april 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

bure
OROEMEIIEIN B.V.

v. d.
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

KAMERLING ON NESSTRA AT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

8 dagen naar MALLORCA
Hotel Playa de Mallorca
Vol.p. f. 470,00

11 dagen naar MALLORCA vertrek 29 april a.s.
Hotel Playa de Mallorca
Vol.p. f. 495,00

Ook verschillende appartementen in de maand Mei
maar nu .VOOR UITVERKOOPPRIJZEN

Informeert U nader bij:

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. '
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. R1TMAN
Telefoon 4365

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

TALENS hobby verven
voor modelbouwen en
verschillende papiersoorten.

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Za'nrJvourl

• ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.o.
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti-
viteiten die men in de toekomst wilgaan ontwikkelen voor instandhouding
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje-
straat en de boetiek L'avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein).

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPFJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REI NIG l NSMACH l NE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

3a. i£. *Balledux & 2,n.

WONINGINRICHTING sTnds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ..v.
Makelaar 0.9. UdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.
Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt..,.
Wij komen!

Autobedrijf

~\f7 VERSTEEGE
Chsrysler-Simca—Matra—Sunbeam IrdlLiii o ZANDVOORT02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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vanavond praten kommissies
over raadhuisuitbreiding
Vanavond, direkt na afloop van de
bijeenkomst van de gemeenteraad, ver-
gaderen de kommissies van bijstand en
advies over de uitbreiding van het ge-
meentehuis. Oorspronkelijk wilden b
en w het projekt zonder verdere tus-
senkomst van de kommissies door de
raad laten behandelen, maar daar werd
door pvda, cda en vvd bezwaar tegen
gemaakt, waarop het gemeentebestuur
besloot de uitbreiding alsnog aan de
kommissies ter beoordeling voor te leg-
gen.

Dat ging overigens niet van harte.
Burgemeester Machielsen en ook wét-
houder Aukema waarschuwden voor het
ontstaan van een 'schaduwraad'. Een
opmerkelijk geluid want tot voor kort
hadden b en w geen enkele moeite met
het bijeenroepen van de kommissies
van bijstand en advies voor gezamen-
lijk beraad. Dat waren, zo werd er ver-
zekerd, geheel vrijblijvende bijeen-
komsten zonder bestuurlijke konse-
kwenties. Of zouden b en w het niet
prettig vinden dat het initiatief dit keer
werd genomen door de raadsleden van
de drie grootste partijen in de gemeen-
teraad ?
Hoe het ook zij, vanavond buigen de
kommissies zich gezamenlijk over de
drie mogelijkheden welke b en w in
hun onlangs verschenen nota over de
raadhuisuitbreiding aandragen om het
projekt te realiseren. Het inmiddels op
wens van de meerderheid van de ge-
meenteraad afgeslankte ontwerp van de
zandvoortse architekten Ingwersen en
Wagenaar of twee meer bescheiden al-
ternatieven. De kosten van het plan
van het tweetal architekten met inbe-
grip van een interne verbouwing van
het raadhuis bedragen f. 6.260.000,--
(voor de vermageringskuur f. 6.976,500,-)
en de alternatieven resp. f. 5.000.000,--
en f. 4.300.000,-- eveneens met inbegrip
van de verbouwing van het tegenwoordige
gemeentehuis.
Bedragen die nog altijd aanzienlijk ho-
ger liggen dan hetgeen de kollegepart-
ners pvda, d'66 en inspraak nu aan de
uitbreiding van het raadhuis willen be-
steden. Van de socialisten is bekend dat
zij niet verder willen gaan dan een be-
drag van drie miljoen om andere nood-
zakelijke investeringen in de kollektieve
sektor in de komende jaren niet op de
tocht te zetten. De demokraten en in-
spraak nu denken er ook zo over. Van
de zijde van de fraktie van de christen -
demokraten en liberalen is op dit ogen-
blik niet duidelijk welk standpunt zij
tegenover de voorstellen van het kollege
innemen. Het cda zou overhellen naar

de uitvoering van de voorgestelde raad-
huisuitbreiding met het oog op de werk-
gelegenheid in de bouw. Bij de vvd zou
op financiële gronden geen eensluiden-
de opvatting bestaan over de door het
kollege voorgestelde mogelijkheden,
voor de uitbreiding van het dorpskan-
toor. Het staat op dit moment dan ook
geenszins vast dat een van de door b en
w ingebrachte plannen ook werkelijk zal

worden uitgevoerd.
Het ligt allemaal nog open en de neu-
zen zijn zeker nog niet geteld.
Zoals gezegd beginnen de beraadslagin-
gen van de kommissies over de uit-
breiding van het gemeentehuis na be-
eindiging van de raadsvergadering. In
verband hiermee is de aanvang van de
raadszitting een half uur vervroegd.
Tijdstip 7.30 uur.

NACHTMERRIES VAN RAADSLID
opzij, opzij, opzij
wij hebben ongelofelijke haast

belanqrijke adressen
•'.•" • ' '~ ' • •/ .•'•*•*:"•'' * •\:> • ••• :.\.. ••- '(:•\•:•".•••;• ' •'.'''••'. '-.V".-*•.'•••':

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv.

souff leuse speelde
hoorbaar mee

TWEE KANDIDATEN VOOR
OPVOLGING GE LOOGMAN

Voor de benoeming van een opvolger
van de heer Loogman als hoofd van de
Hannie Schaftschool hebben b en w
een voordracht van twee personen op-
gesteld, t.w. de heren H.H. Nijboer,
hoofd van een openbare school in
Oosterbeek en R.J. Willemsen, mede-
werker van de in'Haarlem gevestigde
regionale schooladviesdienst. Over de
aanwijzing van een der kandidaten zal
in de raadsvergadering van hedenavond
een beslissing worden genomen.

eanduoorhse hoeranl1

Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel-
vereniging 'Wim Hildering' onder regie
van Alie Bol een voorstelling van 'Os-
car' van Claude Magnier. Het was de
laatste uitvoering van dit seizoen en er
waren een paar aspekten die er een
feestelijk tintje aan gaven. En dat wa-
ren de narcissen, waarvan iedere be-
zoeker er bij binnenkomst een kreeg
aangeboden, en de door Zandvoort-
meeuwen beschikbaar gestelde tribune-
kussentjes, die het zitten op het onge-
makkelijke stoelen van 'De Krocht'
deze avond een stuk veraangenaam-
den, zaken die door voorzitter Hilde-
ring met waardering werden vermeld,
evenals het door de zustervereniging
'Op Hoop van Zegen'in bruikleen ge-
ven van de friezen.

Een veelbelovende start dus van dit
franse blijspel, gespeeld in een aller-
aardigst dekor, de chique woonkamer

mevr, kraan-meeth

van het gezin van de welgestelde zeep-
frabrikant Bertrand Barnier. Nu zul-
len we u niet vermoeien met alle ver-
wikkelingen die zich in diezelfde ka-
mer afspelen, verooi zaakt door een
personeelslid van Barnier, Christian
Martin, die raar scharrelt met kostprijs-

berekeningen en daardoor een grote
som geld in zijn bezit heeft gekregen,
waarmee hij indruk wil maken op zijn
a.s. verloofde, de dochter van de nog
totaal onkundige Barnier. Die dochter
is echter helemaal niet diens dochter
maar een meisje dat zich daarvoor uit-
geeft. Pikant detail, in het laatste be-
drijf blijkt ze wel degelijk een,zij het
buitenechtelijke,dochter te zijn. Ver-
der worden er steeds koffers verwis-
seld, waarvan er in de ene juwelen
zitten, in de andere bankbiljetten en
in de derde kleren onder meer een
zwart b.h.tje dat er steeds wordt uit-
gevist. Lachen, gieren, brullen ! En
wanneer er zo nu en dan ook nog ie-
mand in een zijvertrek wordt wegge-
werkt komen wel al aardig in de buurt
van het 'Theater van de Lach', en dan
hoeft het voor ons niet meer. Echter,
en dat willen we nadrukkelijk stellen,
niet de recensent bepaalt of een voor-
stelling geslaagd is, maar het publiek,
en gezien de reakties uit de zaal kre-
gen we de indruk dat de donateurs
zich kostelijk hebben geamuseerd.

Cor de Krijger had zich duidelijk
verdiept in de figuur van Bertrand
Barnier, beschikte over een goede rol-
kennis, maar bracht het allemaal ge-
chargeerd, hetgeen nog eens werd ver-
sterkt door zijn konstante stemverhef-
fing. Ook Wim van Duyn, had veel

werk gemaakt van zijn rol als Christian
Martin, hoewel bij ons de vraag rees of
hij niet een beetje teveel steunde op de
souffleuse. lerrand die zich als Germai-
ne Barnier heel plezierig voelde was
Loes de Krijger, en ze slaagde er in de
franpaise aanvaardbaar te maken. Aatje
Fransen speelde met charme de onbe-
nullige huilerige dochter Colette, die
alleen plezier heeft wanneer er een
huwelijkskandidaat (n'importe qui) in
haar gezichtsveld komt. Verder werd
er aardig spel geleverd door Wilma Bel-
der en Wil van Waardenberg als resp.
het dienstmeisje Bernadette en de on-
echte dochter Jacqueline Bouillotte.
Con Slagveld typeerde beheerst de
masseur Philippe, ook toen deze in z'n
eentje een fles champagne had opge-
dronken en het gevaar voor overdrij-
ving op de loer lag. Miep Hildering, al-
tijd een sympathieke figuur op de plan-
ken, maakte van haar bescheiden rol-
letje als Madame Bouilotte iets aardigs.
Willem Eveleens was als Oscar, de chauf-
feur, niet lang op het toneel, maar
deed het voortreffelijk. Betty van der
Kar souffleerde. Jammer dat het dit
keer zo luid gebeurde.
Aan het slot van de voorstelling kre-
gen de dames bloemen en sprak voor-
zitter Hildering de verwachting uit dat
een volgende opvoering in een betere
akkommodatie zal plaats hebben.

• Zaterdagmiddag is tijdens de motor-
training de 25-jarige coureur Cornelis
Hoogewoning verongelukt. Nabij de
oosttunnel verloor hij de macht over
zijn stuur en kwam via de berm in het
vanghek terecht. Levensgevaarlijk ge-
wond werd de rijder overgebracht
naar het Diaconessenhuis in Heemste-
de, waar hij kort na aankomst over-
leed.

• Ook in het afgelopen weekeind wer-
den bij de politie weer een groot aantal
diefstallen gemeld. Uit een observatie-
post in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen verdwenen o.m. een bedienings-
paneel en een kostbare sterrekijker en
uit de jongerensociëteit 't Stekkie' in
Zandvoort-noord een geldkistje en een
mikrofoon. Voorts werden een dames-
fiets, gouden ring, twee parkeermeters,
antennefilter, fm:antenne, sierraden,
tien lakens en diverse konsumptie arti-
kelen gestolen. Van de daders noch de
goederen is tot op heden geen spoor
gevonden.

• Meer sukses had de politie bij het
achterhalen van de identiteit van een
half dozijn knapen die werden gezocht
wegens het plegen van vernielingen van
gemeenteëigendommen. Een verhoor
van het zestal bracht aan het licht dat
zij o.m. een verkeerszuil bij de kruising
Burg.Engelbertstraat / Zeestraat omver
hadden getrokken.

• Ten noorden van de kamping 'De
Duinrand' werden vier fosforgranaten
en een mortiergranaat aangetroffen.
De projektielen waren afkomstig uit de
tweede wereldoorlog en zijn inmiddels
door personeelsleden van de mijnop-
ruimingsdienst onschadelijk gemaakt.

GEEN OPENSTELLING IN DE
AVONDUREN VAN
GEMEENTEBURO'S

Ook de raadskommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening heeft
het kollege er niet van kunnen over-
tuigen dat er behoefte bestaat aan de
avondopenstelling van de gemeente-
lijke diensten. Die behoefte is nergens
uit gebleken en het rendement van de
avondopenstelling van burgerzaken in
het verleden was vrijwel nihil, aldus
b en w in een persbericht.
Zij hebben daarom besloten niet tot
avondopenstelling van de gemeente-
lijke diensten over te gaan. Ook niet
bijwijze van proef zoals in het kolle-
geprogram van de in b en w samenwer-
kende partijen pvda, cda, inspraak nu
en d'66 was voorgesteld. Het kollege
wijst aan het slot van zijn persbericht
op de mogelijkheid voor het publiek
om tijdens de kantooruren telefoniese
inlichtingen te vragen of overleg te
plegen. Zo nodig kan met de betref-
fende ambtenaren een afspraak wor-
den gemaakt voor een persoonlijk
onderhoud of het inzien van stukken.

In takties opzicht hebben b en w
voor hun afwijzing van de avondopen-
stelling van de gemeentelijke diensten,
waarvoor pvda, cda, d'66 en inspraak
nu in het regeerakkoord pleiten, wel
een heel ongelukkig moment gekozen.
Aan de vooravond van het kommissie-
beraad over de uitbreiding van het
raadhuis t.b.v. een betere a k kom m o-
satie voor de ambtenaren -juist voor
genoemde partijen een heet hangijzer-
kan dit besluit van het kollege een rol
gaan spelen bij de diskussies over het
projekt



Te huur aangeb. GROTE-
en KLEINE KAMER m.
gebr. keuken en douche.
Tel. 6681.

DAME van 70 jaar zoekt
dame dito leeftijd voor ge-
zelligheid en eenzaamheid
op te lossen.
Tel. 71 26.

4 PRIMA GASHAARDEN
te koop. Pr.n.o.t.k.
Tel. 5771.

TE KOOP aangeb. twee
Luxaflex, één van 2.75 br.
en één van 2.50br.
Tel. 5406, Lijsterstr. 2/6

ATTENTIE
fietsers en bromfietsers
laat nu uw fiets of brom-
fiets repareren door een
erkend vakman.
GRATIS gehaald en ge-
bracht.

B. LUKASSEN
Tel. 02507 - 67 73

Tevens inkoop, verkoop en
inruil.
Ook voor alle onderdelen
en banden.
Verkoopadres : Nieuwe
Spaarnwoudestraat 11,
Haarlem (bij de Amster-
damse poort). Dagelijks
open van 10.00 tot 18.00
uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw famihe- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 23 april 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het uitbreiden van het perceel
Nassauplein 9.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 12 april 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Installatie bureau
GROENEfWEIN B.V.

VB UB

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

lTEL.02507 8484*

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. •
Fa."Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

TALEIMS hobby verven
voor modelbouwen en
verschillende papiersoorten.

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

WOMNGRUTL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

8 dagen naar MALLORCA
Hotel Playa de Mallorca
Vol.p. 470,00

11 dagen naar MALLORCA vertrek 29 april a.s.
Hotel Playa de Mallorca
Vol.p. f. 495,00

Ook verschillende appartementen in de maand Mei
maar nu .VOOR UITVERKOOPPRIJZEN

Informeert U nader bij:

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507-56 55

' ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

met l
Haal warmte en kleur in uw huis

bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.o.
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti-
viteiten die men in de toekomst wilgaan ontwikkelen voor instandhouding
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje-
straat en de boetiekL'avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein).

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V.
Boerlagestraat 2
Zandvoort.

* TAPfJTREINIGING
* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX
* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT-

REINIGINSMACHINE

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90
of 02507-4764

&

WONINGINRICHTING sTnds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

UdNBM
H. W. COSTER B.v

Makelaar 0.9.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook
op gordijnen en dekens.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE'
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

"l/T VERSTEEGE
mJmmm o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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vanavond praten kommissies
over raadhuisuitbreiding
Vanavond, direkt na afloop van de
bijeenkomst van de gemeenteraad, ver-
gaderen de kommissies van bijstand en
advies over de uitbreiding van het ge-
meentehuis. Oorspronkelijk wilden b
en w het projekt zonder verdere tus-
senkomst van de kommissies door de
raad laten behandelen, maar daar werd
door pvda, cda en vvd bezwaar tegen
gemaakt, waarop het gemeentebestuur
besloot de uitbreiding alsnog aan de
kommissies ter beoordeling voor te leg-
gen.

Dat ging overigens niet van harte.
Burgemeester Machielsen en ook wét-
houder Aukema waarschuwden voor het
ontstaan van een 'schaduwraad'. Een
opmerkelijk geluid want tot voor kort
hadden b en w geen enkele moeite met
het bijeenroepen van de kommissies
van bijstand en advies voor gezamen-
lijk beraad. Dat waren, zo werd er ver-
zekerd, geheel vrijblijvende bijeen-
komsten zonder bestuurlijke konse-
kwenties. Of zouden b en w het niet
prettig vinden dat het initiatief dit keer
werd genomen door de raadsleden van
de drie grootste partijen in de gemeen-
teraad ?
Hoe het ook zij, vanavond buigen de
kommissies zich gezamenlijk over de
drie mogelijkheden welke b en w in
hun onlangs verschenen nota over de
raadhuisuitbreiding aandragen om het
projekt te realiseren. Het inmiddels op
wens van de meerderheid van de ge-
meenteraad afgeslankte ontwerp van de
zandvoortse architekten Ingwersen en
Wagenaar of twee meer bescheiden al-
ternatieven. De kosten van het plan
van het tweetal architekten met inbe-
grip van een interne verbouwing van
het raadhuis bedragen f. 6.260.000,--
(voor de vermageringskuur f. 6.976,500,-)
en de alternatieven resp. f. 5.000.000,-
en f. 4.300.000,- eveneens met inbegrip
van de verbouwing van het tegenwoordige
gemeentehuis.
Bedragen die nog altijd aanzienlijk ho-
ger liggen dan hetgeen de kollegepart-
ners pvda, d'66 en inspraak nu aan de
uitbreiding van het raadhuis willen be-
steden. Van de socialisten is bekend dat
zij niet verder willen gaan dan een be-
drag van drie miljoen om andere nood-
zakelijke investeringen in de kollektieve
sektor in de komende jaren niet op de
tocht te zetten. De demokraten en in-
spraak nu denken er ook zo over. Van
de zijde van de fraktie van de christen -
demokraten en liberalen is op dit ogen-
blik niet duidelijk welk standpunt zij
tegenover de voorstellen van het kollege
innemen. Het cda zou overhellen naar

de uitvoering van de voorgestelde raad-
huisuitbreiding met het oog op de werk-
gelegenheid in de bouw. Bij de vvd zou
op financiële gronden geen eensluiden-
de opvatting bestaan over de door het
kollege voorgestelde mogelijkheden,
voor de uitbreiding van het dorpskan-
toor. Het staat op dit moment dan ook
geenszins vast dat een van de door b en
w ingebrachte plannen ook werkelijk zal

worden uitgevoerd.
Het ligt allemaal nog open en de neu-
zen zijn zeker nog niet geteld.
Zoals gezegd beginnen de beraadslagin-
gen van de kommissies over de uit-
breidïng van het gemeentehuis na be-
eindiging van de raadsvergadering. In
verband hiermee is de aanvang van de
raadszitting een half uur vervroegd.
Tijdstip 7.30 uu r.

NACHTMERRIES VAN RAADSLID

opzij, opzij, opzij
wij hebben ongelofelijke haast

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv.

UITBREID"^0

RAADHU15

souff leuse speelde
hoorbaar mee

TWEE KANDIDATEN VOOR
OPVOLGING GE LOOGMAN

Voor de benoeming van een opvolger
van de heer Loogman als hoofd van de
Hannie Schaftschool hebben b en w
een voordracht van twee personen op-
gesteld, t.w. de heren H.H. Nijboer,
hoofd van een openbare school in
Oosterbeek en R.J. Willemsen, mede-
werker van de in Haarlem gevestigde
regionale schooladviesdienst. Over de
aanwijzing van een der kandidaten zal
in de raadsvergadering van hedenavond
een beslissing worden genomen.

eanduoor̂ se Noeranl1

Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel-
vereniging 'W i m Hildering' onder regie
van Alie Bol een voorstelling van 'Os-
car' van Claude Magnier. Het was de
laatste uitvoering van dit seizoen en er
waren een paar aspekten die er een
feestelijk tintje aan gaven. En dat wa-
ren de narcissen, waarvan iedere be-
zoeker er bij binnenkomst een kreeg
aangeboden, en de door Zandvoort-
meeuwen beschikbaar gestelde tribune-
kussentjes, die het zitten op het onge-
makkelijke stoelen van 'De Krocht'
deze avond een stuk veraangenaam-
den, zaken die door voorzitter Hilde-
ring met waardering werden vermeld,
evenals het door de zustervereniging
'Op Hoop van Zegen'in bruikleen ge-
ven van de friezen.

Een veelbelovende start dus van dit
franse blijspel, gespeeld in een aller-
aardigst dekor, de chique woonkamer

mevr, kraan-meeth

van het gezin van de welgestelde zeep-
frabrikant Bertrand Barnier. Nu zul-
len we u niet vermoeien met alle ver-
wikkelingen die zich in diezelfde ka-
mer afspelen, verooizaakt door een
personeelslid van Barnier, Christian
Martin, die raar scharrelt met kostprijs-

berekeningen en daardoor een grote
som geld in zijn bezit heeft gekregen,
waarmee hij indruk wil maken op zijn
a.s. verloofde, de dochter van de nog
totaal onkundige Barnier. Die dochter
is echter helemaal niet d'ens dochter
maar een meisje dat zich daarvoor uit-
geett. Pikant detail, in het laatste be-
drijf blijkt ze wel degelijk een,zij het
buitenechtelijke.dochter te zijn. Ver-
der worden er steeds koffers verwis-
seld, waarvan er in de ene juwelen
zitten, in de andere bankbiljetten en
in de derde kleren onder meer een
zwart b.h.tje dat er steeds wordt uit-
gevist. Lachen, gieren, brullen ! En
wanneer er zo nu en dan ook nog ie-
mand in een zijvertrek wordt wegge-
werkt komen wel al aardig in de buurt
van het 'Theater van de Lach', en dan
hoeft het voor ons niet meer. Echter,
en dat willen we nadrukkelijk stellen,
niet de recensent bepaalt of een voor-
stelling geslaagd is, maar het publiek,
en gezien de reakties uit de zaal kre-
gen we de indruk dat de donateurs
zich kostelijk hebben geamuseerd.

Cor de Krijger had zich duidelijk
verdiept in de figuur van Bertrand
Barnier, beschikte over een goede rol-
kennis, maar bracht het allemaal ge-
chargeerd, hetgeen nog eens werd ver-
sterkt door zijn konstante stemverhef-
fing. Ook Wim van Duyn, had veel

werk gemaakt van zijn rol als Christian
Martin, hoewel bij ons de vraag rees of
hij niet een beetje teveel steunde op de
souffleuse. Iemand die zich als Germai-
ne Barnier heel plezierig voelde was
Loes de Krijger, en ze slaagde er in de
francaise aanvaardbaar te maken. Aatje
Fransen speelde met charme de onbe-
nullige huilerige dochter Colette, die
alleen plezier heeft wanneer er een
huwelijkskandidaat (n'importe qui) in
haar gezichtsveld komt. Verder werd
er aardig spel geleverd door Wilma Bel-
der en Wil van Waardenberg als resp.
het dienstmeisje Bernadette en de on-
echte dochter Jacqueline Bouillotte.
Con Slagveld typeerde beheerst de
masseur Philippe, ook toen deze in z'n
eentje een fles champagne had opge-
dronken en het gevaar voor overdrij-
ving op de loer lag. Miep Hildering, al-
tijd een sympathieke figuur op de plan-
ken, maakte van haar bescheiden rol-
letje als Madame Bouilotte iets aardigs.
Willem Eveleens was als Oscar, de chauf-
feur, niet lang op het toneel, maar
deed het voortreffelijk. Betty van der
Kar souffleerde. Jammer dat het dit
keei zo luid gebeurde.
Aan het slot van de voorstelling kre-
gen de dames bloemen en sprak voor-
zitter Hildering de verwachting uit dat
een volgende opvoering in een betere
akkommodatie zal plaats hebben.
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• Zaterdagmiddag is tijdens de motor-
training de 25-jarige coureur Cornelis
Hoogeworiing verongelukt. Nabij de
oosttunnel verloor hij de macht over
zijn stuur en kwam via de berm in het
vanghek terecht. Levensgevaarlijk ge-
wond werd de rijder overgebracht
naar het Diaconessenhuis in Heemste-
de, waar hij kort na aankomst over-
leed.

• Ook in het afgelopen weekeind wer-
den bij de politie weer een groot aantal
diefstallen gemeld. Uit een observatie-
post in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen verdwenen o.m. een bedienings-
paneel en een kostbare sterrekijker en
uit de jongerensociêteit 't Stekkie' in
Zandvoort-noord een geldkistje en een
mikrofoon. Voorts werden een dames-
fiets, gouden ring, twee parkeermeters,
antennefilter, fm:antenne, sierraden,
tien lakens en diverse konsumptie arti-
kelen gestolen. Van de daders noch de
goederen is tot op heden geen spoor
gevonden.

• Meer sukses had de politie bij het
achterhalen van de identiteit van een
half dozijn knapen die werden gezocht
wegens het plegen van vernielingen van
gemeenteëigendommen. Een verhoor
van het zestal bracht aan het licht dat
zij o.m. een verkeerszuil bij de kruising
Burg.Engelbertstraat / Zeestraat omver
hadden getrokken.

• Ten noorden van de kamping 'De
Duinrand' werden vier fosforgranaten
en een mortiergranaat aangetroffen.
De projektielen waren afkomstig uit de
tweede wereldoorlog en zijn inmiddels
door personeelsleden van de mijnop-
ruimingsdienst onschadelijk gemaakt.

GEEN OPENSTELLING IN DE
AVONDUREN VAN
GEMEENTEBURO'S

Ook de raadskommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening heeft
het kollege er niet van kunnen over-
tuigen dat er behoefte bestaat aan de
avondopenstelling van de gemeente-
lijke diensten. Die behoefte is nergens
uit gebleken en het rendement van de
avondopenstelling van burgerzaken in
het verleden was vrijwel nihil, aldus
b en w in een persbericht.
Zij hebben daarom besloten niet tot
avondopenstelling van de gemeente-
lijke diensten over te gaan. Ook niet
bijwijze van proef zoals in het kolle-
geprogram van de in b en w samenwer-
kende partijen pvda, cda, inspraak nu
en d'66 was voorgesteld. Het kollege
wijst aan het slot van zijn persbericht
op de mogelijkheid voor het publiek
om tijdens de kantooruren telefoniese
inlichtingen te vragen of overleg te
plegen. Zo nodig kan met de betref-
fende ambtenaren een afspraak wor-
den gemaakt voor een persoonlijk
onderhoud of het inzien van stukken.

In takties opzicht hebben b en w
voor hun afwijzing van de avondopen-
stelling van de gemeentelijke diensten,
waarvoor pvda, cda, d'66 en inspraak
nu in het regeerakkoord pleiten, wel
een heel ongelukkig moment gekozen.
Aan de vooravond van het kommissie-
beraad over de uitbreiding van het
raadhuis t.b.v. een betere akkommo-
satie voor de ambtenaren -juist voor
genoemde partijen een heet hangijzer-
kan dit besluit van het kollege een rol
gaan spelen bij de diskussies over het
projekt



van tuinliefhebbers blijft
Donderdagavond hield de afdeling
Zandvoort van de Koninklijke Maat-
schappij Tuinbouw en Plantkunde een
ledenvergadering in hotel Keur met als
voornaamste agendapunt het voortbe-
staan van de verenigings-afdeling. Na-
dat de jaarverslagen van sekretaris en
penningmeester en het verslag van de
financiële kommissie waren goedge-
keurd werd dan ook ruim aandacht
besteed aan dit punt van de agenda.
Terug naar de basis : zo'n jaar of zes
geleden nam de heer B. Rudenko het

mevr, kraan-meeth

initiatief om te komen tot groen- en
dorpsverfraaiing. Er werd een komité
in het leven geroepen dat al heel gauw
de nodige stappen deed om in Zand-
voort een afdeling van bovengenoem-
de maatschappij van de grond te krij-
gen. Dit gebeurde onder grote belang-
stelling in november 1973, ook in
hotel Keur. Die belangstelling was
niet zo verwonderlijk want het komi-
té had in Zandvoort al baanbrekend
werk verricht en het kan rustig gesteld
worden dat de huidige aandacht voor
tuinen en gevelversiering, het planten
van bomen door de gemeente en de
medewerking van de middenstand aan
de verfraaiing van ons dorp te danken
is aan de werkers van het eerste uur.

Er kwam een florerende afdeling en
toch is de belangstelling thans zo ge-
daald dat opheffing werd overwogen,
zeker nu pogingen om te komen tot
een fusie met de afdeling Bloemendaal
door gebrek aan belangstelling van de
zijde van Bloemendaal op niets zijn
uitgelopen. Hoe komt het dat er geen
belangstelling meer is en dat lezingen
van b.v. hoveniers over interessante
onderwerpen hoogstens een handje-
vol leden trekken ? Mogelijk is er in
het verleden teveel georganiseerd, wer-
den er teveel bijeekomsten gehouden
en daarmee de leden een beetje overvoerd.
Ook kan de hoge kontributie, f. 46,-- .
per jaar, een reden zijn, al krijgt men
daarvoor het fraai uitgevoerde blad
'Groei en Bloei'. Zandvoort mooi hou-
den hoeft niet in KNTP verband, meen-
de één van de bestuursleden, maar zon-
der de financiële tegemoetkomingen
die het hoofdbestuur zijn afdelingen toe-
kent, ook voor het aanschaffen van
prijzen bij de tuinkeuringen, zal het
moeilijk werken zijn, meende een an-
der. Na ampele diskussie werd met 7
tegen 3 stemmen besloten de afdeling
te laten voortbestaan. 'Maar dan wel
gas terugnemen', stelde voorzitter Ru-
denko voor. Er zullen nu jaarlijks nog
maar vier evenementen worden gehou-
den t.w. de tuinkeuringen, het maken
van kerststukjes, de ledenvergadering
en een bijeenkomst in het voorjaar. En

De in het kader van de jubileumviering
van OSS gehouden landenontmoeting
keurturnen dames Nederland-Tsjecho
Slowakije, zaterdag en zondag in de
Pellikaansporthal, is geëindigd in een
grote zege voor de tsjechiese ploeg. De
midden-europese turnsters wonnen de
wedstrijd met 376.90 tegen 360.95
punten. De beste nederlandse presta-
tie werd geleverd door Marijke Aar-
noutse die met 73.45 punten beslag
legde op de vijfde plaats in het lan-
dentoernooi. Voor de vaderlandse
turnsters telde de internationale ont-
moeting mee voor de selektie van het
nederlandse gymteam voor de Olym-
piese spelen in 1980 in Moskou. De
wedstrijd in de sporthal, die door het
75-jarige OSS in samenwerking met
het KNGV werd georganiseerd, mocht
zich verheugen in een grote belangstel-
ling.

Het eerste voetbaleftal van Zandvoort-
meeuwen heeft eergisteren een 1-4 zege
behaald op Zaandijk. Laatstgenoemd
elftal, dat in degradatie gevaar verkeert,
zette direkt na de aftrap alles op alles
om iets hoger op de ranglijst te komen,
maar moest al spoedig het initiatief uit
handen geven aan de in alle opzichten
sterkere kustbewoners. Vooral de voor-
hoede was goed op dreef en toonde
meer schotvaardigheid dan in voorgaan-
de weken. De doelpunten werden ach-
tereenvolgens gescoord door Richard
Kerkman -vanuit een strafschop aan
het eind van de eerste helft van het
duel-Kees Bruin, Ed Vastenhouw en
Jan Keur. De enige tegengoal kwam

van de voet van de Zaandijker Henk
Fleur.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden ledenj
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN F AM i LI E'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

Stormvogels
Zandvoortm.
WSV'30
Beverwijk
TYBB
KFC
Nw.Vennep
HBC
Velsen
VVB
Zaandijk
QSC

17
17
17
18
17
17
17
17
17
17
18
17

1
8
7
6
6
5
7
5
5
3
3
3

3
7
8
9
7
7
2
5
4
7
5
4

3
2
2
3
4
5
8
7
8
7
10
10

25
23
22
21
19
17
16
15
14
13
11
10

38-18
24-14
26-18
22-16
21-20
15-20
19-24
25-24
24-32
16-25
25-36
24-32

dan natuurlijk de duinwandelingen die
onder leiding van de heren Castien en
Warmerdam gehouden worden en waar-
voor grote belangstelling bestaat. De
heer Davids verklaarde zich bereid de
ledenvergaderingen door er een dia-
vertoning aan vast te knopen, wat ge-
animeerder te maken.
Toen tot het voortbestaan was beslo-
ten konden ook de resterende agenda-
punten worden afgewerkt. De heer J.
Hoogendoorn, die als penningmeester
aftrad, mocht als dank voor zijn voor-
treffelijk financieel beheer een fraaie
plant in ontvangst nemen, en de heer
W.J. v.d. Heijdt die in verband met zijn
gezondheid het sekretariaat tijdelijk
aan de'heer Rudenko had overgedragen,
verklaarde zich bereid dit weer op zich
te nemen.

ja, misschien een oude schoen.
Je weet het nooit.

Maar met een advertentie in de
ZANDVOORTSE KOERANT
heb je vrijwel altijd sukses.

Daarom even bellen naar nummer 2135

HETNEDERLANDSE
RODE KRUIS,
Affd.Zandvoort

Algemene
ledenvergadering

AGENDA

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester

"6. Jaarverslag Welfare
7. Verkiezing bestuursleden

Aftredend zijn de heren H.C. de Jong en E.J.
M. Weve. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Tegencandidaten kunnen tot uiterlijk 4 mei
a.s. opgegeven worden bij het bestuur.

8. Rondvraag
9. Sluiting.

De vergadering wordt gehouden in hotel "Keur"
Zeestraat, alhier, op woensdag 9 mei 1979, aan-
vang 20.00 uur.

FORT
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie*
QASQEYSERS • QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—6012

gevraagd huishoudelijke
hulp voor één ochtend per
week f. 9,~ per uur. Mevr.
Van den Ban, Westerpark-
straat 25, tel. 43 52.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,--.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

e Bij een aanrijding zaterdagmiddag
in de Haltestraat tussen twee personen-
auto's reed een van de wagens door.
De eigenaar van de wagen, een 27-jari-
ge inwoner van Hillegom, kon later
door de politie worden opgespoord.
Na ontvangst van een proces-verbaal
kon de automobilist huiswaarts keren.

• De afdeling Zandvoort van Horeca-
Nederland belegt op vrijdag 4 mei a.s.
in hotel Bouwes een protestvergade-
ring tegen de door de gemeente Zand-
voort voorgenomen invoering van een
toeristenbelasting. Tijdens de bijeen-
komst zal door het produktiviteits-
centrum voor horeca een toelichting
op de nadelen van deze heffing voor
het bedrijfsleven en de horeca in het
bijzonder worden gegeven. De bijeen-
komst begint om 20.30 uur en is voor
iedereen toegankelijk.

» Het bestuur van de Stichting Nederland-
se Centrale voor Huisvesting van Bejaar-
den heeft het gemeentebestuur verzocht
een geldlening te willen garanderen die
de stichting wil aangaan om de overschrij-
ding van de bouw- en inrichtingskosten
van het bejaardenkompleks Het Huis in
het Kostverloren te bekostigen. De
meerkosten bedragen in totaal bijna
een half miljoen gulden. B en w onder-
steunen het verzoek van het stichtings-
bestuur en vragen de raad de garantie
voor de geldlening te verlenen.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

Shell helpt apartheidsterreur in Zuidelijk Afrika (3)

Peter van Straaten

WAT IS EEN LEGER ZONDER OLIE?
WAT IS ZUID-AFRIKA ZONDER SHELL?
Zonder olie
- kan de Zuidafrikaanse regering de zwarte bevolking niet onderdrukken,
- kan het Zuidafrikaanse leger het buurland Namibië niet bezet houden,-
- was de bevrijdingsstrijd in Rhodesië al lang gewonnen.

Olie is een wapen voor de onderdrukking. In 1977 hebben de Verenigde
Naties alle leveranties van militaire goederen aan Zuid-Afrika verboden.
Maar dit verbod geldt nog steeds niet voor olieleveranties aan het Zuid-
afrikaanse leger.

NEDERLAND MOET ACTIEF IJVEREN VOOR EEN INTERNATIO-
NALE OLIEBOYCOT TEGEN ZUID-AFRIKA.

In de Verenigde Naties stemde Nederland voor zo'n olieboycot, evenals de
grote meerderheid van landen. Waarom is de Nederlandse regering niet
consequent? Waarom sluit Nederland zich niet aan bij de OPEC-landen, die
al in 1973 alle olieleveranties aan Zuid-Afrika verboden hebben?
Sinds de Sjah is verdreven doet ook Iran hieraan mee. Daardoor zit Zuid-
Afrika behoorlijk in de knel. Het probeert nu overal olie te kopen. Ook uit de
Noordzee, ook uit Nederland.

NEDERLAND MOET DE UITVOER VAN ALLE OLIE EN OLIE-
PRODUCTEN NAAR ZUID-AFRIKA STOPZETTEN.

Een van de belangrijkste olieleveranciers van Zuid-Afrika is de Koninklijke
Nederlandse Shell. Shell is ook de grootste Nederlandse investeerder in
Zuid-Afrika. Bovendien wil Shell tot 1985 nog eens twee miljard gulden in
Zuid-Afrika investeren.
Mede dankzij de grote investeringen' van Shell is Zuid-Afrika in staat
enorme bedragen aan haar onderdrukkingsapparaat te besteden. Shell is
een belangrijke steunpilaar van het regime in Zuid-Afrika. SHELL HELPT.

SHELL MOET WEG UIT ZUID-AFRIKA.

Steun de olie-boycot tegen Zuid-Afrika.
Organisatie van de aktie: Komitee Zuidelijk Afrika en Werkgroep KAIROS.
Aktie-adres: Da Costastraat 88, Amsterdam, tel. 020-183598.
Maak meer advertenties moge/ijk: giro 600657 t.n.v. KZA, Amsterdam.
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raadhuisuitbreiding zette zandvoortse politici
bijna op stelten
Het heeft er dinsdagavond om gespan-
nen in het gezamenlijk beraad van de
kommissies van bijstand en advies over
de uitbreiding van het gemeentehuis.
Twee van de drie wethouders, de socia-
list Ide Murk Aukema va'n financiën en
zijn inspraak nu kollega Jan Termes
van publieke werken, rammelden met
hun resp. portefeuilles door het onaan-
vaardbaar uit te spreken over een raad-
huisuitbreiding die de gemeente Zand-
voort f. 6.200.000,- zou gaan kosten.
Ook de beide alternatieven, begroot
op resp. f. 5.000.000,- en f. 4.300.000,-
konden geen genade in hun ogen vinden.

Het was buigen of barsten tussen de
koalitiepartnerspvda, d'66, inspraak
nu enerzijds en hetcda anderzijds.
Want de christendemokraten waren
met de liberalen niet afkerig van een
investering van ruim f. 6.000.000,--
t.b.v. de uitbreiding van hetdorpskan-
toor voor het onderdak brengen van
plm. vijftig ambtenaren. Maar toen de
breuk in zicht kwam offreerde cda-af-
gevaardigde drs. Ter Veer een oplossing
die alleen maar in de politiek mogelijk
is en de dreigende krisis smoorde.
Maar voor het zover was -de van te
voren zorgvuldig geënsceneerde en
geregisseerde verbroedering- gingen de
zeeën hoog tussen de partijen met een
duidelijke scheidslijn tussen pvda, d'66
en inspraak nu op de 'niet verder dan de
drie miljoen grens' en het cda en de vvd
op de f. 6.000.000,- lijn. Toonen van

cda-raadslid Ter Veer:
redder van de koalitie

de pvda beet de spits van de diskussies
af met een frontale aanval op burge-
meester Machielsen die bij verweet
'misbruik te maken' van zijn ekstra
stem in het kollege door tegen de
wens van twee wethouders in de dure
raadhuisuitbreiding 'er door te willen
drukken'. Daarmee stort de voorzitter
zich in de politiek terwijl hij boven de
partijen dient te staan, aldus Toonen.
Een ernstige beschuldiging waartegen
de heer Machielsen zich-later in het
debat nogal lauw verweerde. Alsof het
hem nauwelijks-aanging.

B en w, zo reageerde hij, hebben zich
met de nu aan de kommissies voorge-
legde mogelijkheden voor de uitbrei-
ding van het raadhuis gekweten van de
door de gemeenteraad verstrekte op-
dracht. Het aangeven van de financie-
ring van het projekt. Het is nu de taak
van de kommissies en raad om te oor-
delen of het kollege zijn werk goed of
slecht heeft gedaan.
Toonen nam met dit antwoord geen
genoegen. De burgemeester weet net
zo goed als wij allemaal dat het hier
een politiek geladen onderwerp betreft
waarover door de in b en w vertegen-
woordigde partijen en in het kollege
zelf verschillend wordt gedacht. Wan-
neer twee van de drie wethouders zich
duidelijk van een voorstel distancieren .
kan je niet langer van een kollegevoor-
stel spreken en neem je het stuk terug,
betoogde socialist. Hij bleef er bij dat
de voorzitter misbruik had gemaakt

'van zijn positie.
Machielsen deed geen verdere moeite
de door Toonen gevestigde indruk
over zijn optreden in b en w weg te
nemen. Dat deden ook de wethouders
niet en daarom sprong de cda-er De
Pater maar voor de voorzitter in de
bres. Het was politiek helemaal geen
geladen stuk, wierp'hij tegen, maar
een zuiver zakelijke benadering van
het onderwerp.
Daarmee gooide de christendemokraat
bepaald geen olie op de golven. Om
beurten toonden pvda, inspraak nu en

d'66 aan dat de raadhuisuitbreiding
wel degelijk op een politieke afspraak
tussen de kollegepartners berust. In
het regeerakkoord heeft de raadshuis-
uitbreiding zeker niet de hoogste prio-
riteit gekregen en bij de begrotingsbe-
behandeling in november van het vorig
jaar had de pvda duidelijk gesteld dat
de uitbreiding een bedrag van
f. 3.000.000,- niet te boven mag gaan.
En verder bracht Toonen in herinnering
dat de wethouder van financiën in een
drietal van zijn hand verschenen nota's
had gewezen op de noodzaak van een
goedkoper plan voor de uitbreiding van
het gemeentehuis dan aanvankelijk was
begroot.
Toonen was nauwelijks uitgesproken
of Aukema kwam met een nieuw stuk
voor de dag waarin hij alles m.b.t. de
financiering van de raadhuisuitbreiding
en andere projekten in de komende
tijd -aankoop 'De Krocht', nieuw-
bouw 't Stekkie' en 'De Nachtuil'-
nog eens op een rijtje had gezet. Zijn
konklusie : financieel is de raadhuis-
aanbouw haalbaar, maar dan blijft er
vrijwel geen ruimte meer over voor het
doen van andere noodzakelijke investe-
ringen. Daarom vond Aukema het on-
aanvaardbaar een raadhuis van
f. 6.000.000,- neer te zetten en zijn

kollega Termes dacht er precies een-
der over.
Cda-wethouder Van der Mije Pzn. liet
een ander geluid horen, maar zonder
de heftigheid waartoe hij zich wel eens
laat verleiden. Hij wilde duidelijk geen
brokken maken en dat was een eerste
aanwijzing in de richting van een 'zach-
te' ontknoping van de affaire. Zeker, hij
brak een lans voor een betere huisves-
ting van de ambtenaren, maar het
moest financieel wel kunnen worden
opgebracht. Hij betreurde het daarom
dat er was gesteld dat in het plan van
f. 6.000.000,- geen verdere bezuini-
gingen mogelijk waren. Dat zouden we
met z'n allen toch nog eens moeten be-
kijken, vond Van der Mije.
Aan een nadere bestudering had de
fraktie van de vvd na tien jaar studie
geen enkele behoefte, ledere dag dat
wij langer wachten met de uitvoering
van de uitbreiding wordt deze duurder,
zei fraktievoorzitter Joustra. Met het
opnieuw onder de loepe nemen van de
bouwplannen spannen we het paard
achter de wagen, waarschuwde hij.
De christendemokraat Van As had, dit
keer zonder naar Joustra te kijken, al
eerder voor de aanpak van het
f. 6.000.000,- plan gepleit.
Evenals de vvd vond hij de beide alter-

• Op dinsdag 1 mei 'a.s. vindt in de
openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg een informatie- en diskussieavond
plaats over 'Antroposofie en de vrije
school'. Het onderwerp wordt ingeleid
door mevrouw De Vletter die is ver-
bonden aan de op de leer van de antró-
posof ie gebaseerde Rudolf Steiner-
school in Haarlem. In de bibliotheek
is een stand ingericht met literatuur
en dokumentatiemateriaal over antro-
posofie en de vrije school. De bijeen-
komst in de o.b. begint om 20.00 uur.

• Op zaterdag 5 mei a.s. kunnen be-
langstellende ingezetenen zich tussen
10.30 uur en 12.00 uur in de Maria-
school aan de Prinsesseweg laten infor-
meren over de diverse mogelijkheden
van het muziekonderricht in de regio.
Leerlingen van het Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland zullen verschillen-
de instrumenten bespelen en docenten
geven een toelichting op de uitvoering
en de muzieklessen.

• Onder het motto'Weet wat je eet'
organiseert het vrouwenkafee Zand-
voort in de serie themabijeenkomsten
een voorlichtingsavond over voedings-
gewoonten. Een deskundig op het ge-
bied van de voeding zal een inleiding
houden en vragen beantwoorden over
de betekenis van goede voeding voor
de volksgezondheid. De avond vindt op
2 mei a.s. plaats in het wijkgebouw 't
Stekkie' aan de Fahrenheitstraat en
begint om half negen.

• De duiven van de leden van de post-
duivenvereniging P.v. Pleines namen
onlangs deel aan een wedvlucht vanaf
Roosendaal. De volgorde van binnen-
komst van de duiven was als volgt:
comb. Terol-Sinnige 1-3-12-16-17; H.
Lansdorp 2-7-22; comb. Driehuizen
5-8-13-14; Jb. Koper 6-9-10-20-23; W.
Terol 11-25-28-43; comb. v.d. Meulen
Koper 15-19-38-48; P.Peters 18-27 ; C.
Visser 21-39; Molenaar - brune 26 ; P.
Koper 30-36-46 ; J. Vos 31 en A.C.
Molenaar 37.

natieven te kil en te onpersoonlijk.
Blokkendozen.
Inspraak nu afgevaardigde Flieringa
deed de aanval van Toonen op de voor-
zitter nog eens dunnetjes over en sprak
zich vervolgens met klem tegen alle in
de nota voorgestelde uitbreidingsplan-
nen uit. Allemaal te duur, riep Flie-
ringa. Maar dat wisten we al lang, be
sloot hij. Het is oude koek.
Burgemeester Machielsen was van oor-
deel dat wethouder Aukema slechts
een deel van de werkelijkheid had
weergegeven. Hij wees er op dat er al-
tijd wel dingen zijn die gerealiseerd
zouden moeten worden. Besturen is,
zo betoogde hij, een procesmatige
zaak waarin de dingen steeds verande-
ren en waarbij altijd zaken boven de
markt hangen'.

lees verder op pagina 2

DINSDAG GEEN KOERANT

In verband met de viering van koninginnedag op maandag 30 april a.s. is het
niet mogelijk het nuirimer van dinsdag technies voor te bereiden vandaar dat
de eerstvolgende editie van de koerant verschijnt opvrijdag 4 mei a.s.

voor verkoop
en service
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famïlieberichten familieberichten

Inhakend op onze
vorige 'Groeten uit
Zandvoort' waarin
wij schreven over
vooroorlogse gere-
nommeerde vacantie-
verblijven publiceren
wij vandaag een prent-
briefkaart van het
van ouds bekende Ho-
tel Pension Gom-
pertz de Beer.

vervolg pagina 1

pof itici bijna op stelten (I.M.)

Toen de heer Machielsen voorstelde
tot besluitvorming, in dit geval het
geven van advies aan het kollege over
te gaan, vroeg Toonen schorsing van
de beraadslagingen om met de kollege-
partners intern overleg te kunnen ple-
gen. Het leek een spontane interventie
om de hoog opgelopen spanning tus-
sen de koalitiegenoten te doorbreken,
maar het was zorgvuldig voorbereid.
Eerst had men eikaars krachten wil-
len meten, maar toen het mis dreigde
te gaan lag het scenario voor de aktie
'noodrem' klaar. In de hal van het ge-
meentehuis stond een groot school-
bord opgesteld waarop met krijt reek-
sen cijfers werden geschreven waarna
het bord verdween in het vertrek waar
pvda, cda, d'66 en inspraak nu beraad-
slaagden. Bij de heropening van de dis-
kussies stond het schoolbord opeens
in de raadszaal en had drs. Ter Veer
de eer voor het hooggeëerd publiek op
de volgepakte tribune zijn toverformu-
le voor het herstel van de eenheid in de
gelederen uit te leggen.
Het kwam hierop neer.
De uitbreiding van het raadhuis hoeft
niet ineens te worden uitgevoerd maar
kan in fasen worden gerealiseerd. De
eerste fase mag niet meer dan
f. 3.500.000,-- kosten plus een half
miljoen voor de verbouwing van het
huidige gemeentehuis. M.a.w. pvda,
d'66 en inspraak nu deden een scheut
water in de wijn en het cda een halve
karaf. Maar de koalitie was gered. En
daar ging het om.
De vvd zag uiteraard niets in de fase-
bouw en mevrouw Hugenholtz voor-
spelde dat men met deze oplossing
straks het lid op de neus zal krijgen.
Dan zullen we zeggen hadden we toen
het duurste projekt maar gekozen dan
waren we nu goedkoper uitgeweest.
Voorzitter Machielsen stelde gelaten
vast 'dat er in feite geen advies uit de
bus was gekomen'. De topambtenaren
van de gemeente, die de debatten op
speciaal voor hen gereserveerde plaat-
sen hadden gevolgd, verlieteYi teleur-

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 1 2 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor
.kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort

gesteld de raadszaal. Er is geen dank-
baarheid meer voor ons dagelijks
dienstbetoon aan de gemeenschap,
stond op hun gezicht te lezen.
Maar er waren ook blijen.
Drs. Gerard Ter Veer bijvoorbeeld, de
held van de avond, en de beide wét-
houders die door zijn ingrijpen op hun
zetels kunnen blijven. In de ontspan-
ning 't Wapen van Zandvoort' hieven
zij en hun achterban het glas op de
goede afloop. De liberalen, sportief
als ze zijn, toastten mee. .Het was hen
weliswaar weer niet gelukt de koalitie
te laten ploffen, maar hoop doet leven.

Met algemene stemmen benoemde de
zandvoortse gemeenteraad dinsdaga-
vond de heer N.H. Nijboer-uit Ooster-
beek tot opvolger van de heer G. Loog-
man als hoofd van de Hannie Schaft-'
school. De raad machtigde het kollege
het tijdstip van indiensttreding van het
nieuwe schoolhoofd nog nader vast te
stellen.

De door b en w op initiatief van de fe-
deratie Handelsvereniging - Hanze voor-
gestelde instelling van een weekmarkt
op de Prinsesseweg werd door de ge-
meenteraad zonder hoofdelijke stem-
ming aanvaard, nadat vvd-fraktievoor-
zitter Joustra nog eens een lans had
gebroken voor de vestiging van de
markt op de Grote Krocht. Aanvan-
kelijk wilden de liberalen de markt
het gehele jaar door op de Krocht,
maar bijwijze van krompromis stelden
zij nu voor de markt in de zomer op
de Prinsesseweg en in de winter op
de Grote Krocht te houden.
Burgemeester Machielsen gaf toe dat
een markt in een winkelstraat meer
op zijn plaats was, maar gelet op de
verkeersfunktie van de Krocht en de
bevoorrading van de winkels achtte
hij deze straat daarvoor minder ge-
schikt. Hij benadrukte dat het hier
gaat om een eksperiment waarvan nog
moet blijken of het in Zandvoort aan-
slaat. Er zullen wellicht in de loop van
de proefperiode, die vijf jaar gaat du-
ren, aanpassingen nodig zijn waarbij
de voorzitter een andere plaats voor de
markt niet uitsloot. Met de bewoners
van de Prinsesseweg en naaste omge-
ving zal overleg over de komst van het
projekt worden gepleegd, beloofde hij
aan Joustra, waarna de vvd het verzet
tegen de plaats van de markt opgaf.
In verband met de noodzakelijke tijd
van voorbereiding zal de markt, waar-
voor de raad een krediet van f. 10.000,--
voteerde, niet eerder dan in de'zomer
van 1980 van start gaan. De ingezete-
nen van Zandvoort moeten dus nog
even geduld oefenen voor dat hun gul-
den hier een daalder waard wordt.

BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN
wordt nu lid van de

PvdA
Bel. 75 68 of 36 44

Een door b en w ondersteund verzoek
van de Stichting Nederlandse Centrale
voor Huisvesting van Bejaarden voor
een garantie van een geldlening door
de stichting om de overschrijding van
de bouw- en inrichtingskosten van het
bejaardenhuis 't Huis in het Kostver-
loren' te bekostigen, werd aangehou-
den en verschoven naar de eerstvol-
gende raadsvergadering. Wethouder
Aukema van financiën stelde dit zelf •
voor, nadat hij had moeten bekennen
niet over de nodige financiële gegevens
van de stichting te beschikken. De or-
ganisatie heeft een uitstekende naam,
was zijn verklaring voor 't ontbreken
van de stukken.
Dat kon best wezen, zei de demokraat
Van Erp, maar een overschrijding van
het bouw- en inrichtingskrediet met
een bedrag van bijna een half miljoen,
vond hij bar en boos. Hij wilde de gege-
vens toch graag boven tafel zien. In de
kommissie van financiën, zegde Auke-
ma toe.

En wat door o.a. de vvd-er Joustra on-
behoortijk werd geacht was het uitblij-
ven van een antwoord van b en w aan
het bestuur van de Kennemer Golf- en
Country Club op een schriftelijk ver-
zoek van het bestuur om een verkeers-
voorziening bij de kruising Kennemer-
weg / Zandvoortselaan. Het verzoek
was bijna een jaar geleden gedaan en
nu pas hadden b en w gereageerd.
Burgemeester Machielsen beloofde
beterschap en zegde toe de brief van de
klup in de kommissie van algemen za-
ken en ruimtelijk ordening te zullen
behandelen alvorens pre-advies aan de
raad uitte brengen. D'66 alleenverte-
genwoordiger in de raad kondigde al-
vast aan geen medewerking aan het
verzoek van de golfers te zullen verle-
nen. Maar inspraak nu afgevaardigde P.
Flieringa -zelf verwoed golfer- was
van mening dat de gemeenteraad er
moeilijk onderuit zal kunnen.

Het door b en w voorgestelde gedenk-
schrift voor de schooljeugd ter gele-
genheid van de verjaardag van de lands-
vrouwe, werd door de liberale voorman
Joustra met instemming begroet. Toch
viel er volgens hem een schaduw over
want hij had bij geruchte vernomen
dat twee openbare basisscholen niet
aan de viering zullen medoen.
Voorzitter Machielsen wist nergens
van. Of misschien toch wel. Ee'n van
de scholen neemt deel aan een werk-
week buiten Zandvoort. Er schuilt dus
geen kwade opzet of sabotage achter.
Domweg toeval.
Joustra draaide aan de knevel van zijn
fraaie snor zoals een ander een onge-
lovig schoudergebaar maakt.
Hij gaat op de jaardag van H.M. nooit
buitengaans. Dat beschouwt hij als een
niet-koningsgezind gebaar.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote
belangstelling die wij mochten ondervinden bij ons 50-jarig
huwelijk.

J. Schaap en C. Schaap-Molenaar

HERDENKING OORLOGS-
SLACHTOFFERS OP 4 MEI

De vierendertigste nationale herden-
king van de slachtoffers van de duitse
overheersing en terreur in de jaren '40
- '45 op vrijdag 4 mei a.s. vindt in Zand-
voort plaats met een bijeenkomst in de
hervormde kerk aan het Kerkplein, die
direkt na afloop zal worden gevolgd
door de traditionele stille tocht naar
het monument voor de gevallenen in
het Vijverpark aan de Vondellaan. De
samenkomst in het kerkgebouw tus-
sen 19.00 uur en 19.30 uur zal wor-
den geleid door mevrouw S. van den
Berg-Dorreboorh van de lokale kom-
missie Nationale Herdenking. Vokale
medewerking wordt verleend door het
bejaardenkoor 'Voor Anker' onder lei-
ding van vaste dirigent A. van Laar,
aan het orgel begeleid door G. van
Zwieten de Blom. De stille tocht na
beëindiging van de herdenkingssamen-
komst zal worden afgesloten met ko-
raalmuziek door het koperensemble
van de Zandvoortse muziekkapel.
Van 19.45 uur tot even voor 20.00 uur
zullen de kerkklokken luiden, gevolgd
door twee minuten stilte op de her-
denkingsplaats en elders in de gemeen-
te tussen 20JOO uur en 20.02 uur. Tij-
dens die twee minuten zullen de vlag-
gen van alle openbare gebouwen in
Zandvoort half stok worden gehangen.
De herdenkingskommissie heeft de
eksploitanten van kafee's, bars, etc.
evenals voorgaande jaren verzocht van
19.30 uur- 20.30 uur de buitenver-
lichting uit te schakelen en uitsluitend
muziek van de officiële nederlandse
radioprogramma's ten gehore te bren-
gen.

Zandvoort'75 heeft afgelopen zaterdag
1-1 gelijk gespeeld tegen streekrivaal
Velsen. In de vrijwel gelijkopgaande
wedstrijd kregen de kustbewoners toch
meer kansen dan de tegenstander, maar
die resulteerden helaas niet in evenzo-
vele doelpunten. Het zou tot ver na
rust duren voor de eerste goal werd ge-
scoord, waarbij de bal niet in het net
van Velsen maar Zandvoort terecht
kwam. Een nogal omstreden doelpunt
overigens dat op aanwijzing van een
der grensrechters door de arbiter werd
gelegaliseerd.
Tien minuten voor het eind zag Zand-
voort de niet aflatende inspanning het
doel van Velsen te bereiken met een
treffer beloond. Na een mislukt schot
van Ruut Krijgsma vanuit een vrije
trap kreeg hij het leer opnieuw voor
zijn voeten en knalde de bal toen in
één keer achter de Velser goaly, 1-1. En
met deze stand kwam het eind van de
wedstrijd.
De stand, VVRA werd kampioen, luidt:
VVRA 1715 1 1 31 51-11
Z'75 17 8 5 4 21 34-23
KIC 16 9 2 5 20 25-13
Halfweg 16 7 4 5 19 28-23
B'daal 15 4 5 6 13 22-23
SVJ 13 5 2 ,6 12 24-31
Velsen 15 3 6 6 12 12-20
SCKinheim16 4 4 8 12 28-33
SMS 13 4 3 6 11 16-21
RCH 15 5 1 9 11 21-28
DEM 17 1 7 9 9 10-42

waterstanden

april H.W. L.W. H.W. L.W.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

09.58
11.23
12.52
01.32
02.39
03.18
04.02
04.45
05.24
06.03
06.44

18.02
19.26
20.56
09.38
10.42
11.21
12.05
12.52
13.27
14.06
14.47

22.44
23.59

13.59
14.54
15.43
16.25
17.08
17.49
18.27
19.08

06.50
08.01
08.59
22.02
22.58
23.47
00.33
01.10
01.54
02.30
03.11

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 29 april a.s.:
10.30 uur: Eerw. hr. J. de Vries uit

Heemstede.
JEUGDHUIS
10.30 uur : dhr. J. Lasthuis -

GEREFORMEERDE KERK
zondag 29 april a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. J.P. Dondorp te Umui-

den._

PROTESTANTENBOND
zondag 29 april a.s.:
10.30 uur: Ds. C.P. Hoekema d.g.

Leeuwarden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 28 april a.s.:
19.30 uur : euchristieviering
zondag 29 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.34 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 28 en zondag 29 april a.s.:
Zuster A. van Rooyen, Bentveld, tel.
023 - 24 67 47.

burgerlijke stand

19 april-24 april 1979
overleden : Hillegonda Antonia van

Bruinessen, geb. Bahle, oud 91 jaar ;
Clasina Johanna Oostveen, oud 75 jaar:
Leentje Seders, geb. van der Schinkel,
oud 98 jaar ; Hendrika Anna Johanna
Neijlis, oud 84 jaar.

getrouwd : Marcel Morando Antoni
en Elisabeth ter Wolbeel ; Batholomeus
Pieter Jongert en Anthonie Jacoba Ma-
ria Berkhout.

geboren buiten de gemeente : Gees-
ke Hendrika, dv. F.N. Ridderbos en W.
E. Bakema ; Suzanne Johanna Maria
dv. J.M. Frederiks en M.J. Fijma ; Bo-
ris, zv. N. van Berkel en O.M. Geldof ;
Alexander, zv. P.K.M. Sprokamp en J.
M. Paardekoper.

overleden buiten de gemeente :
Trijntje Warning, geb. de Berg, oud 72
jaar ; Cornelia Dekker, geb. van der
Plasse, oud 81 jaar; Gerrit Tegelaar,
oud 75 jaar ; Maria Theresia van Duijn,
geb. de Vos ; Arie Koper, oud 78 jaar;
Pieter Sebregts, oud 50 jaar.

( I.M. )

CIRCUIT
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AKTIVITEITÉ-N
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Ma. Training Licentiehouders
KNAC

Di. Politie BILTHOVEN
rijvaardigheidslessen
Testen BMW M 1
MSC DÜSSELDORF
rensportschool

Wo. Politie BILTHOVEN
rijvaardigheidslessen

Do. Politie ROTTERDAM
rijvaardigheidslessen

Vr. Training Licentiehouders
KNAC

Za.+ RACEFESTIVAL 1979
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proef met energiebesparing
in de duinpan
Woensdagmiddag werd in het zwem-
ba d 'De Duinpan' een persbijeenkomst
gehouden inzake energiebesparing
door het afdekken van het wateropper-
vlak van zwembaden met een speciaal
soort f olie.

In aanwezigheid van tal van deskundi-
gen gaf, na een welkomstwoord van
zwembaddirekteur, jhr. Mollerus, de
heer Wertheim namens de Raad van
Beheer van 'De Duinpan' uiting aan
zijn voldoening dat de heer Mollerus
zo inventief was om als een van de
eerste zwembad-direkteuren te infor-

mevr. kraan-meeth

meren naar hanteerbare dekkleden.
Voorts dat het zwembad zich geluk-
kig prees om terzake terug te kunnen
vallen op Ir. J.D. Schenk, hoofd tech-
nïsche zaken van Sportfbndsen Neder-
land N. V. De heer Schenk, deskundige
op het terrein van de energiebesparing,
had een onderzoek ingesteld naar het
energie-verlies in circa duizend zwem-
baden en was tot de konklusie geko-
men dat in het ketelhuis 20% energie
verloren gaat, door douches en zwem-
water 15°/o, door ventilatie 55°/o en
nog eens 15°/o door ramen en muren.
Door afvoer van koude lucht via de
radiatoren weer naar binnen te voeren
werd het hoge percentage van 55%
energieverlies door ventilatie in De
Duinpan reeds teruggebracht, een
systeem dat twee jaar geleden al gerea-
liseerd werd. Dubbele ramen, zoals in
de nieuwere zwembaden, dus ook in
De Duinpan, zijn aangebracht zijn ook
energiebesparend. Maar desondanks
blijft het op temperatuur brengen van
het water aardgasverslindend en het
grootste energieverbruik vindt plaats in
het begin van het seizoen, de opening
van de buitenbaden wanneer het wa-
ter van 9 naar 22 graden moet worden
gebracht. Door de baden in deze perio-
de"'s nachts af te dekken met folie kan
in deze opwarm-perïode van twee we-
ken tien procent op het jaarverbruik
aan aardgas worden bespaard. Veel lof
had de heer Schenk voor het zwembad
'De Duinpan' dat een proefopstelling
heeft gemaakt met een bepaalde folie
en daarmee zelfs tot een besparing van
33% kwamen. Toch is ondanks de
energiebesparing de eksploitatïe van
de dagelijkse bassin-afdekking door de
hoge personele lasten niet lonend te
krijgen, aldus de heer Schenk. En toen
was het de beurt aan direkteur Molle-
rus om een kompliment te maken, en
wel aan zijn eigen staf van acht perso-
neeldleden, die unaniem hebben aan-
geboden het afdekken en weer verwij-
deren van de foliebaden tijdens hun
dienstperiode te verrichten. En zelfs
een leek kan begrijpen dat dit bij een
totaal oppervlakte van 2300 m^ geen
sinekure is. Het financiële tekort waar-
mee alle zwembaden door de energie-

THE SERVANT
BIJ FILM-INN

Door een misverstand met het filmver-
huur kantoor bij de bestelling van 'De
mens uit marmer' kan Film-inn Zand-
voort deze film vanavond en morgen-
avond niet vertonen. Inplaats hiervan
wordt bovengenoemde film van de
engelse regisseur Joseph Losey ge-
draaid.

Het verhaal in 't kort:

Tony, een verwend rijkeluiszoontje,
gespeeld door Dirk Bogarde, neemt
een huisknecht in dienst die bijna even
bedriegelijk en onecht is als hijzelf,
maar ongetwijfeld meer uitgekookt.
Barret, de huisknecht, vertolkt door
James Fox, maakt zich door overdre-
ven dienstbetoon al gauw onmisbaar
en na enige tijd beheerst hij niet alleen
de huishouding, maar ook zijn meester.
Na een opeenvolging van gebeurtenis-
sen is Tony niet meer in staat voor
zichzelf te denken en tenslotte worden
de rollen omgedraaid, niet alleen de
Positie, maar ook de persoonlijkheid
is verwisseld.

besprarende maatregelen te kampen
krijgen was aanleiding om in Den Haag
een verzoek tot subsidie in te dienen,
aldus de heer Schenk, die van mening
is dat de overheid niet aan zwembaddi-
rektie^karn/ragen om investeringen te
doen ter besparing van energie wan-
neer ze daardoor financieel achterop
raken. Maar in Den Haag denkt men
er kennelijk anders over, want de
direktie Algemeen Energiebeleid van
het ministerie van Ekonomiese Za-
ken geeft vooralsnog weinig hoop. •

Zaterdag 5 mei a.s. vindt de opening
van het buitenbad plaats en de direk-
teur van het zwembad 'De Duinpan'
laat dit vanzelfsprekend niet onge-
merkt voorbij gaan. 'Kom op, zet de
Duinpan op z'n kop ! ' moedigt de
heer Mollerus het zwem lustige volkje
aan en hij zorgt er voor dat ook de
kinderen uit het oude dorp van de
partij kunnen zijn, door hen op een
heel originele manier te laten vervoe-
ren. Twee huifkarren plus het trein-
tje van Sandorama, voorafgegaan
door de Drumband Vogelenzang, bren-
gen de jeugdige zwemmers, die zich
tegen 10 uur op de speelplaats van
de Hannie Schaftschool hebben ver-
zameld, via de Louis Davidsstraat en
de Haltestraat naar 'De Duinpan'. En
ze mogen er voor niets in, want de
direkteur was met bovenstaande regel
nog niet uitgerijmd en voegde er aan
toe 'Het buitenbad gaat open en je
hoeft tot 12 uur geen kaartje te ko-
pen ! '

VERENIGING
VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

UITNODIGING
aan de leden, tot het bijwonen van de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op donderdag 17 mei a.s. te 20.15 uur,
in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17 te Zand voort.

In deze vergadering komen bestuursvacatures aan de orde. Af-
tredend zijn de secretaresse mej. L. Jansen en de heer F. Korteweg,
penningmeester. Beiden stellen zich niet herkiesbaar.

Het huidige bestuur stelt als cancidaten voor de dames R. Ypen-
burg, R. Barmentlo, B. Petersen en de heer A. Meems.

Door minimaal drie leden, kunnen zeven dagen vóór deze verga-
dering, dus vóór 10 mei a.s. schriftelijk candidaten worden voorge-
dragen aan het waarnemend secretariaat Mevr. B.Petersen, Dr. Jac.
P. Thijsseweg 13 te Zandvoort

ALGEMENE KENNISGEVING

programma
Koninginnedag

Het door het Oranje-komité Zandvoort samengestelde programma voor de vie-
ring van koninginnedag op maandag 30 april a.s. luidt als volgt:

9.15-10.30 uur:
en,

10.45-12.00 uur:
9.30-16.00 uur:

9.30 uur :

10.00 uur :

10.30-11.30 uur:

11.00-12.30 uur:

12.00 uur :

12.1 Buur:

12.00-14.00 uur:

13.00-15.30 uur:

15.00- 17.00 uur:

15.30-16.30 uur:

19.00 uur :
19.15 uur :
19.30 uur :
20.00 uur :

20.20 uur :
20.00-22.00 uur:

20.00-24.00 uur:

21.00 uur:

21.45 uur :

Marionettenvoorstellingen voor schoolgaande kleuters in
het bejaardencentrum 'Het Huis in de Duinen'.
Herhaling bovenstaande.
Voetbalwedstrijd tussen de plaatselijke bedrijven op het
terreinkompleks aan de Van Lennepweg.
Optreden van het Tamboer- en trompettenkorps 'Batavia'
uit Amsterdam op het Raadhuisplein.
Opening feestdag door burgemeester Mach iel sen op bor-
des van Raadhuis, begin van feestmarkt en start van de
paardentram.
Omstreeks dezelfde tijd vindt een muzikaal optreden
plaats van Zandvoorts Muziekkapel in Hervormd Rust-
huis 'Hulsmanhof' en de bejaardencentra 'Het Huis in de
Duinen' en 'Huis in het Kostverloren'.
Sportdemonstraties door de gymnastiekvereniging OSS
op het Raadhuisplein.
Wedstrijd in het straattekenen op het plein in het winkel-
centrum-noord.
Aankomst op het Raadhuis van een stoet, bestaande uit
jagers en honden van de jachtvereniging 'Soestdijk' en rui-
ters van manege Rob van den Berg.
Vertrek van de stoet van het Raadhuis; na een korte rit
door het dorp zal van ongeveer 12.30 tot 13.00 uur op
het strand nabij de Rotonde een jachtdemonstratie met
honden worden gegeven.
Fietspuzzeltocht over een afstand van 12 km., georgani-
seerd door de Autosportvereniging 'Sandevoerde'. Start
bij het Gemeenschapshuis.
Kinderspelen op de Grote Krocht. Muzikale begeleiding
door het Tamboer-Trompetten- en Jachthoornkorps Prins
Willem Alexander van het Veteranenlegioen Nederland
uit Delft.
Marionettenvoorstelling voor de bejaarden in de bejaar-
dencentra 'Het Huis in de Duinen' en het 'Huis in het
Kostverloren.
Optreden door het Tamboet-Trompetten- en Jachthoorn-
korps Prins Willem-Alexander op de Grote Krocht.
Estafette voor meisjes t/m 13 jaar op de Grote Krocht.
Estafette voor jongens t/m 13 jaar op de Grote Krocht.
Estafette voor dames op de Grote Krocht.
Estafette voor heren-junioren van 14 t/m 18 jaar op de
Grote Krocht.
Estafette voor heren-senioren op de Grote Krocht.
Autorally over een afstand van 35 km., georganiseerd
door de autosportvereniging 'Sandevoerde'. Start bij het
Gemeenschapshuis.
Muziekavond voor jongeren in de zaal naast de Bowling
van Bouwes Palace.
Lampionnen- en fakkeloptocht nabij het Gemeenschaps-
huis. Muzikale begeleiding door het Tamboer- en Trom-
pettenkorps 'Batavia' en het Fanfare-Trompetten- en
Jachthoornkorps-'Prins Willem-Alexander'.
Konsert en taptoe tot besluit door genoemde muziek-
korpsen op de Grote Krocht.

NU KEUZE uit diverse da-
mesbrommers vanaf f. 150,-
gratis thuisbezorgd. Tevens
inkoop en inruil voor de
hoogste waarde. Ook uw a-
dres voor onderdelen, ban-
den vakkundige reparaties.
OOK diverse gebruikte
fietsen vanaf f. 50,--.
B. Lukassen, Nieuwe Spaarn-
woudestraat 11, Haarlem.
Elke dag open van 10-18
uur.

Jonge vrouw zoekt voor 2
halve dagen OPPAS tegen
kleine vergoeding. Tel. 023-
31 0645.

Te koop BMW 1602, 81/2
jr. oud, prijs f. 1.000,--.
Tel. 2510.

Wegens aanschaf automaat
te koop aangeboden Opel
Rekord 1900, bw.jr. '77, i.
pr.st. Prijs n.o.t.k. Keesom-
straat 409, tel. 02507-6773,
bellen na 6 uur.

P. FLIERINGA, huisarts

AFWEZIG tot 21 mei a.s.

Waarnemers : Dr. Anderson
Dr. Drenth
Dr. Zwerver

Te koop type jeep Lada
Niva 2121, bouwjaar 1978,
km.stand 8000, i.z.g.st.
Telefoon 43 96.

Te koop aangeb.: 'Bruijn-
zeel' keuken i.pr.st. aan-
recht blok stalen blad met
2 bakken, nw. kraan, keu-
ken buffet, Atag gasfornuis
z.g.an. met klok en gril.
Tel. 36 49.

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

Voor verfwaren - behang en
hobbyartikelen

bij De BOET
Winkelcentrum nw. noord
Tel. 02507 - 5655

GEVESTIGD :
buro "BARRICADE"
stichting "BARICADE"
adviesburo

opvoeding, hulpverlening,
maatschappelijk werk, vor-
ming, training.
Consultatie bij leer en op-
voedingsmoeilijkheden,
spelbehandeling.
Praktijk :

psychotherapie
sociotherapie
elke donderdagavond
informatieavond vanaf
20.30 uur.
Spreekuren :
WO - DO ochtend 9-12 uur.
OPEN DAG
zaterdag 12 mei vanaf 11.00
uur met informatiefilms over
o.m. psychotherapie, speel-
ruimte voor kinderen en
gesprekstherapie.
Lange Annastraat 44 - Haar-
lem C.

WONTNGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentr. nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

ATTENTIE
fietsers en bromfietsers
laat nu uw fiets of brom-
fiets repareren door een
erkend vakman.
GRATIS gehaald en ge-
bracht.

B. LUKASSEN
Tel. 02507 - 67 73

Tevens inkoop, verkoop en
inruil.
Ook voor alle onderdelen
en banden.
Verkoopadres : Nieuwe
Spaarnwoudestraat 11,
Haarlem (bij de Amster-
damse poort). Dagelijks
open van 10.00 tot 18.00
uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker
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'jBurg Sngeibertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

iW'-ypoV:San:;;of verkoop van uw FLAT of WONING

J;i-~:';ïJaxatieS;. / A s s u r a n t i ë n Hypotheken

ZANDVOORT

ZAND VOORTS E L AAN 113

Riant vrijstaand huis met
blijvend vrij uitzicht op dui-
nen met c.v. en zonneserre.
Ind.: ruime hal, toilet, open
eiken keuken, woonk. met
handgevormde plavuizen,
balken plafond, open haard.
Open hardh. trap naar 1e
et. 2 grote slaapk., badk./
ligb. en toilet. Thermop.
beglazing.

Vraagprijs f. 685.000,--. k.k.

ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 11

Gezellige hoekwoning in
centrum dorp, inpandige
berging, c.v. gas, woonka-
mer met open haard, mo-
derne keuken, kelder, tus-
sen verd. badk. toilet. 1e
verd.: 2 gr. sip. kamers, 1 kl.
sip. kamer, douche, toilet,
vaste trap naar vliering.

Vraagprijs f. 225.000,--k.k.

ZANDVOORT
VERL. HALTESTRAAT 77

Bedrijfspand bestaande uit
een drietal verdiepingen ge-
schikt voor kapsalon, ac-
countantskantoor, boetiek
e.d., resp. woning.

Vraagprijs f. 295.000,-k.k.

ZANDVOORT

KOSTVERLORENSTRAAT
80
Royaal halfvrijst. woonhuis
met grote tuin op het zui-
den, 2 balkons, Ind.part.:
entree; gang, toilet, douche,
nw. moderne keuken, ka-
mer en suite. Ie etage: ka-
mer en suite, 1 sip. kamer,
keuken, toilet, 2e etage: 3
gr. sip. kamers, berging.

Vraagprijs f. 295.000,- k.k.

ZANDVOORT

LIJSTERSTRAAT 16

Uitstekend onderhouden
ruim halfvrijstaand woon-
huis uitgebouwde keuken
en berging,'L-kamer, hal,
toilet. Ie verd.: 3 sip. kam.
faadk. douche m. toilet.
2e verd.: vaste trap 2 ka-
mers. Garage v rijst, steen,
volledig verbouwd tot zo-
merhuis.
Vraagprijs f. 385.000,- k.k.
Collegiaal met J. Attema.

MODE-SHOW
Op woensdag 2 mei 's avonds
20.00 uur presenteert

T (KINDER)-
WINKELTJE

de laatste zomermode voor
kinderen van O tot 16 jaar.

BijSANDYHILL
Strandpaviljoen 25 (t/o circuit).

Toegang + koffie gratis.
Op alle kleding gekocht tijdens de

modeshow 20% korting.

Installatie bureau
GROENE!IHN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484•x-

ZANDVOORT
Stationsplein 25
Indeling: royale entree, woonkamer
ensuite 12.30 x 4.05, keuken,
werkkamer, 1e verdieping: 4 royale
si.kamers met wastafel en balkon,
toilet, 2e verdieping: 3 si.kamers,
badkamer met ligbad en apart
toilet. 3e verdieping: zolderkamer
met wastafel en bijkamer.
VRAAGPRIJS: f 439.000,- k.k.

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

DIERENBESCHERMING
Wist u, dat u ééndags nestjes van katten
of honden, gratis kunt laten inslapen bij:

dierenarts Dekker - Lukkassen
of in het Kennemer Dierentehuis

H. W. COSTER .„.
Makelaar o.g.

na
UdNSM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

AMNESTY
ZRTERlUTIOlttli

giro
454000

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023 -26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

ÏERSTEEGE
•Jf ttocttoUUrbebrfjf

ftslttstraat 18 • Zmbtaoott

ZtU(?on 02507-4409

Sehitd

U.C.

Tel.
2638

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

, WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

s
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AANGEKONDIGDE REGEN- EN HAGELBUIEN BLEVEN UIT

't weer viel méé op koninginnedag
Gelukkig zat de Bilt, tenminste wat
Zandvoort betrof, er met de weersver-
wachting voor koninginnedag, héle-
maal naast. De voorspelde regen- en
hagelbuien bleven uiten hoewel nie-
mand zal beweren dat het aangenaam
weer was behoefde er geen gebruik te
worden gemaakt van het zwembad 'De
Duinpan', dat zijn binnenakkommoda-
tie in geval van al te slecht weer voor
de kinderspelen e.d. had aangeboden.

De zon scheen zelfs toen burgemeester
Machielsen, vergezeld van zijn echtgeno-
te en leden van het komité Viering Ko-
ninginnedag, het met oranje lelies ver-
sierde bordes van het raadhuis betrad.
De eerste burger wees op de alom heer-

mevr. kraan-meeth

sende vreugde nu onze landsvrouwe
haar zeventigste verjaardag viert te-
midden van haar kinderen en kleinkin-
deren en in nauwe verbondenheid met
het nederlandse volk. Het bijzondere
van koningin Juliana noemde de heer
Machielsen dat zij steeds weer duide-
lijk maakt dat ze onder ons is en niet.
boven ons, en dat voor haar het moe-
derschap en het moeder-zijn even be-
langrijk is als voor iedere moeder. Bo-
vendien is zij , aldus de burgemeester,
een'vrouw die sterk gelooft in een
nieuwe wereld.
Tijdens het spelen van het Wilhelmus
door het Tamboer- en Trompetten-
korps 'Batavia' uit Amsterdam he-
sen de padvinders de vlaggen op het
Raadhuisplein, waarna de feestelijkhe-

finish van estafette

den een aanvang namen. De paarden-
tram zette zich in beweging en de markt
trok weer talrijke bezoekers. Er waren
dit keer veel meer kramen dan andere
jaren en ook de instellingen die een
ideëLdoel beogen waren ruim vertegen-
woordigd. Van hen noemen wij het
Rode Kruis, Green Peace, Amnesty In-
ternational. Dierenbescherming, het
Wereldnatuurfonds en Ontwikkel ings-
samenwerking. De sportdemonstraties
door OSS moesten in verband met de
kou komen te vervallen en ook de
lampionnen- en fakkeloptocht ging in
verband met de sterke wind 's avonds
niet door'. Maar verder was er genoeg

te beleven : marionettenvoorstellingen
voor schoolgaande kleuters in het Huis
in de Duinen, 's middags voor de bewo-
ners en die van het Huis in het Kost-
verloren eveneens een marionettevoor-
stelling van het theater Joost Brugman,
kinderspelen op de Grote Krocht, we-
derom voortreffelijk georganiseerd en
geleid door Scouting Zandvoort, en
burgemeester Machielsen, die na afloop
de prijzen uitreikte, bracht zowel de
scouts als de begeleidende muziek van
het Tamboer-Trompetten- en Jacht-
hoornkorps Prins Willem Alexander van
hetveteranenlegioen Nederland uit
Delft daarvoor dank. Ook in Zandvoort-
noord werd het Koninginnefeest geani-
meerd gevierd , o.a. met een wedstrijd
in het straattekenen op het plein in het
winkelcentrum. In de vroege avonduren
waren er op de Grote Krocht de tradio-
tionele estafettes en later op de avond
rock muziek voor jongeren in de zaal
bij Bouwes Palaces, in samenwerking
met De Nachtuil en 't Stekkie. De
Zandvoortse Muziekkapel betrok door
haar optreden in diverse bejaardente-
huizen ook de oudere inwoners bij de
feestvreugde op deze dag, die met een
konsert en taptoe door bovengenoem-
de muziekkorpsen op de Grote Krocht
werd besloten.

UITSLAG KINDERSPELEN
meisjes 5-7 jaar: 1. Willeke Schulz ; 2.
Monique v.d. Mije;3. Miranda Schilp-
zand.
jongens 5-7-jaar : 1. Jan Schweinsber-
gen ; 2. Menno Steegman ; 3. Wouter
Reem.
meisjes 7 - 8 jaar : 1. Maud Schaap ;
2. Liesbeth van Sluisdam ; 3. C. Rikke
(Nieuwersluis).
jongens 7 -8 jaar: 1. Willem van der
Moolen ; 2. Arno Stobbelaar; 3. Onno
Joustra.
meisjes 9-10 jaar : 1. Asivia Falnders ;
2. Lithole van Houten ; 3. Beppie Lu-
kassen.
jongens 9-10 jaar : 1. Mike More; 2.
Lambert Halderman ; 3. G. Grindber-
gen.
meisjes 11 en 12 jaar: 1. IrisKuyken ;
Alice Zimmerman ;3. Ans Kesman.
jongens 11 en 12 jaar : 1. Dennis Ruig ;
2. Fernando Heeroma ; 3. J. Fransen.'

RESULTATEN ESTAFETTE
meisjes 400 meter:
Wim Gertenbach Mavo ; Oranje IMassau-
school 1 ; Beatrix school 1 ; Beatrix
school 2; Oranje Nassauschool 2.
jongens 400 meter :
Oost West Noord ; Chr. Mavo ; Surfing;
Wim Gertenbach Mavo; Kapklus; Oran-
je Nassauschool 1; Beatrix School 1 ;
Wim Gertenbach Mavo 2; Beatrix
school 2.
dames 800 meter :
Wim Gertenbach Mavo; de Toorts 1;
Wim Gertenbach Mavo 1; Chr. Mavo 2;
F.C. Zandvoort Noord ; Chr. Mavo 1 ;
Toorts 2 ; Z.R.B.
heren junio 1600 meter :
Kapklus ; Batavieren ; Wim Gerten-
bechshcool Mavo 1 ; Chr. Mavo ; Wim
Gertenbach Mavo 3; Chr. Mavo 2 ; Wim
Gertenbach Mavo 2.
heren (boven 16 jaar) 1600 meter:
Plumbers; A.F. Hardhout ; Zandvoort-
meeuwen handbal ; Zandvoortmeeuwen
voetbal ; Lions; Zandvoortmeeuwen
voetbal ; De Toorts ; Gebr. Kras ; SOS;
Asian Fighting ; ZRB ; de Toorts.

• • Ter gelegenheid van de verjaardag
van het staatshoofd ontvingen twee in-
gezetenen van de gemeente een konink-
lijk onderscheiding, t.w. delheren S.
van den Bos en W.F.P. Berlott. Laatstge-
noemde , adjunkt konsulent komple-
mentaire sociale voorzieningen van de
provincie Nrd. Holland,werd ridder in de
orde van Oranje Nassau. Plaatsgenoot
Van'den Bos, burochef van het postdis-
trikt Haarlem van de PTT, ontving de-
zelfde onderscheiding. De heer V.d. Bos
is in Zandvoort vooral bekend door zijn
vele aktiviteiten en funkties op maatschap-
pelijk gebied.

• De gereformeerde kerken hebben
een synodelid gekregen van 22 jaar.
Naar de nieuwe synode, die op 15 mei
begint,is de zandvoortse student Peter
Ingwersen afgevaardigd.
Peter Ingwersen is 22 jaar en studeert
rechten aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.Speciaal met het oog op
zijn benoeming tot synodelid is hij in
Zandvoort tot ouderling benoemd met
bijzondere opdracht. Dat betekent, dat
hij van al het gewone ouderlingenwerk
is vrijgesteld.

o Vrijdagavond werden tijdens een
bijeenkomst van de gemeentelijke re-
servepolitie zeven korpsleden gehul-
digd in verband met hun langdurig
dienstverband. Uit handen van burge-
meester Machielsen ontvingen de na-
volgende reservisten een oorkonde
met bijbehorende draag-medalje :
Th. Bussing (20 jr.), R. Coenraad {20
jr.), L. Miezenbeek (20 jr.), B. Paap
(20 jr.), C. Harms en A. Koper (beiden
15 jr.) en J. Hollander (10jr.). Laatst
genoemd werd bevorderd tot hoofd-
agent en hoofdagent Th. Koningsbrug-
gen kreeg het diploma 'getraind koprs-
lid'.

kegelen op Grote Krocht

foto's
Jacob Koning

feestmarkt in dorpscentrum



scheidende politieman wenst
nieuw buro op juiste plaats

familieberichten familieberichten

Vorige week woensdag werd in het Ge-
meenschapshuis afscheid genomen van
adjudant F.M. Brockhus, die in verband
met het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd per 1 mei de politie-
dienst ging verlaten. Er was voor dit
afscheid heel veel belangstelling, ook
van gepensioneerden en kollega's uit
de regio, en de kantine van het buro
aan de Hogeweg zou dan ook beslist te
krap zijn geweest.

Koprschef Van Maris vond het moei-
lijk een afscheidswoord te spreken, te-
meer daar de scheidende politiefunk-
tionaris meer dan 30 jaar in het zand-
voortse korps had gediend en één van
zijn allernaaste medewerkers was ge-
weest. Bovendien behoort adjudant
Brockhus tot de steeds kleiner worden-

mevr. kraan-meeth

de groep die aktief aan de oorlog heeft
deelgenomen. 'Ondanks je jeugd in die
tijd bleef je staande' aldus de heer Van
Maris, die van mening was dat twee
aantekeningen op een referentie van de
toenmalige sollicitant ook nu nog van
toepassing zijn : 'Uitstekende kracht,
zeer geschikt' en 'heeft geen kennis
van het besturen van motorvoertuigen'.
In een uitvoerig betoog schetste de
korpschef de karrière van adjudant
Brockhus en de omstandigheden waar-
onder deze moest werken. En dat die
moeilijk waren bleek wel uit het feit
dat sinds zijn komst de sterkte van het
korps was verdubbeld, terwijl het aan-
tal misdrijven was gestegen met 800%,
iets dat de heer Van Maris een volstrekt
belachelijke zaak noemde. Dat de af-
scheid nemende politiefunktionaris, die
geheel zelfstandig het recherche-appa-
raat leidde, wel eens botste was onver-
mijdelijk. 'Je was geen makkelijke chef,
bovendien verschilden jouw invalshoe-
ken vaak met die van je kollega's'. Voor
mevrouw Brockhus was er een fraaie
plant ('de vrouwen bij ons zijn de stille
krachten op de achtergrond'), een
schild met het embleem van de gemeen-
te-politie en een attribuut voor zijn ra-

nieuws
kort &'klein

• Bij de politie zijn de afgelopen da-
gen weer een groot aantal meldingen
van diefstallen binnengekomen. Van
een parkeerstrook aan de Swaluestraat
in de noordbuurt ging een aantal jona

gens er met vier autowielen vandoor •
voor de sterke arm kon ingrijpen. Op
het Stationsplein werd een motorfiets
gestolen en eenzelfde voertuig verdween
van een parkeerplaats aan de Vondellaan
Onder bedreiging met een mes maakten
twee knapen een bediende van een kafe-
taria een bedrag van f. 3.000,-- en een
kassetterecorder afhandig en van een
recepcioniste van een opleidiggscen-
trum aan de Burg. van Alphenstraat
werd een handtas gestolen. Een win-
kelier aan de Passage deed tenslotte
aangifte van de ontvreemding van 700
ballonnen. Ruim 200 eksemplaren wer-
den later door de politie achterhaald
op een kampeerplaats. Vier jeugdige
amsterdammers bekenden de ballon-
nen te hebben meegenomen.-

waterstanden

mei
4
5
6
7
8
9

10
11
12

H. W.
09.49
10.59
12.04
00.51
01.58
02.42
03.19
03.53
04.33

L.W.
17.52
19.04
20.10
08.56
10.01
10.44
11.2$
11.58
12.37

H. W.
22.29
23.39
- .-
13.25
14.20
15.00
15.37
16.06
16.55

L.W.
06.33
07.46
08.41
21.29
22.23
23.07
23.41
00.09
00.59

cefiets vertolkten de waardering van
het korps voor de scheidende adjudant.
Maar ook vanuit de samenleving was er
grote waardering en de eremedaille in
goud, verbonden aan de Orde van Oran-
je Nassau, die burgemeester Machielsen
met enkele welgekozen woorden de
heer Brockhus opspelde, was dan ook
de kroon op het vele belangrijke werk
dat deze in zijn politieloopbaan heeft
verricht.
De hoofdofficier van justitie in Haar-
lem. Mr. J.L. Andreae, gaf als zijn oor-
deel dat deze onderscheiding ten volle
verdiend was en wees op de bijzondere
band die tussen de heer Brockhus en
het parket was gegroeid. Ook adjudant
Pelder van de heemsteedse gemeente-
politie en woordvoerder namens St.
Michaël. feliciteerde zijn zandvoortse
kollega met de verleende onderschei-
ding. Als tweede voorzitter van de Z.
P.S.V. memoreerde de heer Steenman
de aktiviteiten van adjudant Brockhus,
niet alleen op het gebied van voetbal,
schaatsen en estafette, maar ook op
dat van amateurtoneel, en dan in het

bijzonder als speler, regisseur en souf-
fleur. De strikte rechtvaardigheid van
de heer Brockhus was zijn opvolger, de
heer G.C. van Roon reeds opgevallen
toen deze twaalf jaar geleden als leer-
ling rechercheur op het buro werkzaam
was. Spreker was er van overtuigd een
goed draaiende zaak over te nemen. De
heer ten Haave, hoofd van de admini-
stratie, die de verschillende sprekers
had ingeleid, prees het evenwichtige
oordeel en de zakelijke en menselijke
instelling van adjudant Brockhus. Met
een komplete wielrenners-uitrusting
gaf het personeel uiting aan zijn waar-
dering, terwijl de afwezige adjudant
De Hoop in een geestig schrijven 'Frits'
bedankte voor de steeds ondervonden
kollegialiteit. De laatste spreker was
de heer Brockhus zelf, die faurgemees-
ter Machielsen verzocht zijn dank voor
de verleende onderscheiding over te
brengen aan de koningin en tot slot de
hoop uitsprak dat er voor de politie
van Zandvoort, de eerste badplaats van
Nederland, nu eindelijk eens een behui-
zing komt op de juiste plaats !

bestemmingsplan
kostverlorenpark
op komst
In de voor a.s. dinsdag 8 mei vastge-
stelde openbare vergadering van de
kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening vragen b en w
advies van de leden over de verlenging
van het verleden jaar genomen voorbe-
reidingsbesluit t.b.v. het Kostverloren-
park.
Met een dergelijk besluit kan het ge-
meentebestuur ongewenste ontwikke-
lingen in het park voorkomen.

Zoals bekend mag het duingebied op
aanwijzing van oud-minister Jos Gruy-
ters van volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening niet worden bebouwd,
waardoor het oorspronkelijke bestem-
mingsplan voor het Kostverlorenpark
moet worden vervangen en bij de be-
schikking van de eks-bewindsman aan-
gepast. Het streekplan voor Zuid-Ken-
nemerland is al eerder in overeenstem-
ming met de beschikking van de voor-
malige minister gewijzigd door het
provinciaal bestuur van Noord-Hol-
land. Momenteel plegen b en w van
Zandvoort overleg met Staatsbosbe- •
heer en de Provinciale Planologiese
Dienst over een nieuw bestemmings-
plan voor het Kostverlorenpark. In
afwachting van de totstandkoming wil
het kollege het voorbereidingsbesluit >
voor het terrein verlengen.
Inmiddels heeft de Stichting Behoud
Kostverlorenpark in een schrijven aan
het gemeentebestuur haar verontrus-
ting kenbaar gemaakt over het gebruik
van de in het park gelegen betonnen
paardenstal en voormalige manege in de
naaste toekomst. Momenteel wordt de
stal benut als noodvoorziening voor
het onderdak brengen van een aantal
paarden van een zandvoorts ingezetene.
Hiertegen heeft men geen bezwaar aan-
gezien het slechts een tijdelijke situatie
betreft. Het stichtingsbestuur vreest
echter dat na het vertrek van de paar-
den de huidige eigenaars van het park
de stal als manege zullen gaan verhu-
ren.
Dit zal, aldus Behoud Kostverlorenpark,
bijzonder schadelijke gevolgen hebben
voor de rijke flora en fauna van het ge-
bied. Een schade die onherstelbaar zal
zijn wanneer de gebruikers van de ma-
nege met hun paarden van het terrein
een rijgebied maken. Gelet op de be-
stemming van het park als natuur- en
rekreatiegebied kan de vestiging van
een manege noch het gebruik van het
terrein als ruitergebied in de bedoeling
van het gemeentebestuur liggen, meent
de stichting. Behoud Kostverlorenpark
zou graag van het kollege vernemen op

welke wijze het hiertegen denkt te
kunnen optreden en biedt aan hierover
met de gemeente in overleg te treden.

Zoals in een van de vorige nummers
van de koerant werd vermeld zal in de
a.s. voorzomer een nieuwe uitgave van
het Groenboek Kostverlorenpark ver-
schijnen .waarin de problematiek rond
de bescherming van het park als natuur-
gebied zal worden behandeld, alsmede
een populaire beschrijving van hetgeen
er leeft en bloeit in het terrein. Tevens
is een aantal ekskursies door het park
in voorbereiding. Beide projekten wor-
den uitgevoerd door de Stichting Be-
houd Kostverlorenpark.

burgerlijke stand

25 april -1 mei 1979.

geboren buiten de gemeente : Emilie
Evita, dv. J.J. Alders en G.C. Teitsma ;
Angeline Regina, dv. F. van den Haak en
M.E. Gordijn ; Willem Alexander, zv.
F.A. Byvoet en M.A.P.H. van Laarho-
ven; Diana, dv. R. v. Duijn en T. Koop-
man.

overleden : Engel Drommel, oud 94
jaar.

„Zo zacht, zo ongedacht,
Dat eer ik 't wist, Zijn liefdehand
Mij veilig huiswaarts bracht ".

Geheel onverwacht nam God uit ons midden weg onze lieve, zorgzame
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

DIRKJE HOFMAN
weduwe van Hendrikus Drost

in de ouderdom van 73 jaar.

Haarlem
Zandvoort
Moordrecht
Zandvoort
Purmerend
Grave
Zandvoort

Fam. W. Bunschoten-Drost
Fam. WJ. Gude-Drost
Fam. W. Drost-Hoekman
Fam. C. IJspeert-Drost
Fam. H. Drost-Coene
Fam. D. Drost-Goedhart
Fam. H. Drost-van Putten

Zandvoort, 3 mei 1979
Treubstraat 18.

Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum aan de Poststraat te Zand-
voort. Bezoekuren : vrijdag van 16.30 - 17.00 uur en van 19.30 - 20.00
uur.

De begrafenis zal plaats hebben maandag 7 mei a.s. om 12.00 uur in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegen-
heid tot condoleren in de Aula op de begraafplaats.
Vertrek vanaf Treubstraat 18 te Zandvoort om plm. 11.40 uur.

( I.M. )

mm
CIRCUIT
VAN

NDN/OORI
AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. CENAV, cursus hogere rijvaar-
digheid.

Di. CENAV, cursus hogere rijvaar-
digheid.

Wo. CENAV cursus hogere rijvaar-
digheid.
Politie Noordwijkerhout
rijvaardigheidslessen.

Do. GIJS VAN LENNEP
cursus hogere rijvaardigheid.

Vr. POLITIE Utrecht
rijvaardigheidslessen

Za. KUHLMAN, clubdag
zo. STICHTING AUTOSPORTIEF

rijvaardigheidscursus
Inlichtingen
Tel. 8284

KOMMISSIE VAN PW WIJST
AANKOOP VAN 'STERRE DER
ZEE' VOOR F. 475.000-
UNANIEM AF

De kommissie van publieke werken,
die gisteravond onder voorzitterschap
van pw-wethouder Jan Termes verga-
derde, heeft kort en bondig een voor-
stel van het kollege van b en w van de
hand gewezen om huize 'Sterre der
Zee' van projektontwikkelaar Wilma
aan te kopen voor een bedrag van
F. 475.000,-. Het gemeentebestuur
wil het gebouw van genoemde onder-
neming overnemen om.er na de sloop
een nieuw politieburo neer te zetten
en als dat niet doorgaat het terrein te
bestemmen voor woningbouw.

Ineke Wind (pvda) noemde het bedrag
'ontstellend hoog' en Jan Jongsma (vvd)
vond het te gek om los te lopen. Boven-
dien achtte hij het voorstel om tot aan-
koop over te gaan te voorbarig nu er
nog niets vaststaat over de bouw van
een nieuw buro op het terrein van het
voormalige zusterhuis op de hoek van
de Brederodestraat/Hogeweg. De zaak
is nog volop in diskussie en het laatste
woord is er nog niet over gesproken.
En aankoop van 'Sterre der Zee' voor
dit bedrag t.b.v. woningbouw zag hij
helemaal niet zitten. Dat worden peper-
dure huizen die de raad daar niet
wenst, aldus Jongsma.
Zijn partij- en fraktiegenoot Jelle Atte-
ma was het hier roerend mee eens en
rekende snel uit dat de grond f. 1000,-
m2 zou gaan kosten. Hij was tegen met

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 6 mei a.s.:
10.30 uur : Ds. C.J. van der Sluijs uit

Driebergen.
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 mei a.s.:
09.30 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. P. van Hall.

PROTESTANTENBOND
zondag 6 mei a.s.:
10.30 uur : Ds. W.F. Monné vrijz. herv.

IJsselstein.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zondag 6 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: 1st communieviering,
zaterdag 5 mei a.s. :
19.30 uur : eucharistieviering met on-

gel en samenzang.

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 5 en zondag 6 mei a.s.:
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje 27, tel. 2791.

drie dikke strepen eronder. De cda-er
Van As meende dat b en w zich op
glad ijs begeven wanneer zij de aan-
koop van de grond t.b.v. het politiebu-
ro gaan koppelen aan woningbouw,
indien het eerste projekt op deze plaats
niet wordt verwezenlijkt. Hoe wil het
kollege op dit terrein betaalbare wo-
ningen voor de ingezetenen realiseren?
vroeg de christendemokraat zich af.
Een onmogelijke opgave, volgens Van
As.
Nou dat is dan duidelijk, konkludeer-
de voorzitter Termes, wat de kommis-
sie betreft is het^/oorstel van de baan.
Hij deed geen enkele moeite het voor-
stel van zijn kollega's in b en w te ver-
dedigen. Kennelijk vond hij de prijs die

•-..Wilma voor de grond vraagt ook te dol.
Het voorstel van b en w stond niet op
de agenda van de bijeenkomst van gis-
teravond, maar was als nagekomen
stuk voor een besloten vergadering ge-
reserveerd. Ineke Wind en Jan Jongs-
ma verklaarden zich tegen behande-
ling achter gesloten deuren. Zij wezen
er op dat de aankoop van 'Sterre der
Zee' al in een eerder gehouden verga-
dering van de kommissie van algemene
zaken 'open en bloot' ter sprake was,,
gekomen. Het aankoopbedrag was
zelfs al genoemd, zei Jongsma.
Wethouder Termes had er geen enkele
moeite mee de kwestie in aanwezigheid
van pers en publiek te bespreken. En
zo geschiedde.
Verwacht wordt dat het voorstel van
b en w ook aan de orde zal worden ge-
steld in de kommissie van financiën
die a.s. maandag bijeenkomt.



sport - spel

overwinning
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen blijft koploper Stormvogels op de
voet volgen en versloeg afgelopen zon-
dag TYBB met 1-3. Op de in deplora-
bele toestand verkerende grasmat
van de gastheren kwam Zand-
voortmeeuwen goed weg en nam de
leiding met een treffer van John van
derZeijs, 0-1.

En daar bleef het bij in de eerste drie
kwartier van het duel dat werd geken-
merkt door een zowel technies als
konditioneel overwicht van de kustbe-
woners die vooral in de beginfase het
spel volledig beheersten. Het elftal uit ,
de badplaats had de vrij krachtige wind
mee en Engel Koper en Alex Heese-
mans opereerden soms op enkele me-
ters afstand van de goaly van TYBB,
maar hadden weinig geluk met hun
schoten. Later wist TYBB zich enigs-
zins aan de druk van de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen te ontworstelen
en bracht een tegenoffensief op gang.
Dat liep echter vast in de verdediging
van de gasten die alert en met inzicht
reageerde op de pogingen van de te-
genstander om het doel te bereiken.
In de tweede helft ging het voordeel
van de wind, die zich nu achter TYBB
schaarde, voor Zandvoortmeeuwen
verloren. Dat hinderde het elftal van •
trainer-coach Bruynzeel nauwelijks. In-
tegendeel. Zandvoortmeeuwen hernam
niet alleen het initiatief maar gooide er
zelfs nog een schepje bovenop. In de
12e minuut resulteerde deze inspan-
ning in een puntgaaf doelpunt van de
voet van Ed Vastenhouw, 0-2. Hij
werd hiertoe in staat gesteld door Al-
bert Visser die even tevoren met suk-
ses de verdedigers van de gastheren had
afgeschud.
TYBB was echter nog geen verslagen
ploeg en sloeg een minuut later terug
door middel van een hoekschop. Ruud
van der Weide knalde het leer onhoud-
baar achter de zandvoortse keeper, 1.-2.
Zandvoortmeeuwen begreep dat het
tegen het lang niet ongevaarlijke en bij
vlagen verrassend spelende TYBB de
bescheiden voorsprong beter niet kon
konsolideren en ging opnieuw tot de
aanval over. De mogelijkheden om de
scoren waren legio maar toch zou het

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen

3044 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. TroelstrastraatSl

2135 Zandvoortse Koerïht bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

nog tot de 40e minuut duren -een eer-
der door Albert Visser ingekopte bal
werd door de scheidsrechter om onbe-
grijpelijke reden afgekeurd- voor het
derde doelpunt tot stand kwam. Engel
Koper bracht het op zijn naam, 1-3.
Overmorgen ontmoet Zandvoortmeeu-
wen het team van Velsen dat in de kom-
petitie tot de staartgroep behoort.

Stormvogels
Zandvoortm.
WSV'30
Beverwijk
TYBB
NW.Vennep
KFC
H BC
Velsen
VVB
Zaandijk
QSC

18
18
18
19
18
18
18
18
18
18
19
18

12
9
7
6
6
7
5
5
5
4
4
3

3
7
9
10
7
3
7
5
5
7
5
4

3
2
2
3
5
8
6
8
8
'7
10
11

27
25
23
22
19
17
17
15
15
15
13
10

39-18
27-15
25-18
23-17
22-23
20-25
20-25
25-25

25-33
16-23
27-37

, 24-33

• In het kader van de jubileumviering
geeft sportvereniging Oefening Staalt
Spieren morgenavond in de Pellikaan-
hal aan de A.J. van der Moolenstraat
een athletiekdemonstratie waaraan
door vrijwel alle leden zal worden deel-
genomen. De presentatie wordt afge-
wisseld met volleybalwedstrijden tus-
sen de gymnastiekvereniging Heemste-
de en de volleybalvereniging 'Sporting
OSS'. Het gebeuren begint om half
acht.

• De duiven van de leden van de post-
duivenvereniging P.v. Pleines namen on-
langs deel aan een wedvlucht vanaf
Duffel. De volgorde van binnenkomst
van de duiven was als volgt:
1. Gom. Driehuizen - 1,6,22,23, 28 ; R.
2. B. Driehuizen - 2, 11, 12, 34 ; 3.
Com. Terol Sinnige - 3,5, 8, 9, 18; 4. C.
Visser - 4; 5. P. Peters - 7, 41, 42; 6.
Molenaar Brune - 10, 20, 45 ; 7. J. de
Vos -13; J.B. Koper - 14. 27- 35, 40 ;
9. W. Terol -15; 10. H. Lansdorp 16,

• 17, 19, 31 ; 11. v.d. Meulen Koper
24, 46.

adviesdiensten

WETSWINKEL
G«mnnschap$huis, Louis Davidsstraat.
£«r*U en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus'100. 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft dirékt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

De Boet is 'n tot ver buiten de regio bekend
staande speciaalzaak in massief eiken

meubelen, exclusieve bankstellen,
-verlichting en -cadeaux-artikelen.
In ons kleine, gezellige team van

vakkundige medewerkers zoeken wij op
korte termijn versterking in de verkoop.

Wij denken hierbij op de eerste plaats aan
iemand van rond de 20 jaar, met enige

ervaring in de verkoop, liefst natuurlijk in
de meubel-branche. Maar evengoed kan

iemand met belangstelling voor dit vak en
hierin een gedegen opleiding wil volgen,
ook reageren, inventiviteit en plezierige
omgangsvormen zijn daarbij van groot

belang.
Voor een goede kracht betalen wij een goed

salaris, terwijl de secundaire
arbeidsvoorwaarden goed zijn. Bel voor het

maken van een afspraak onze heer
E. Nieuwenhoven.

Zijlweg 9 / Haarlem / (023) 320921

Europese Verkiezingen
De VVD verkiezingskaravaan is
in Haarlem op 7 mei a.s. in de
Tuinzaal van het Concertge-

bouw, aanvang: 20.00 uur.
Sprekers zijn :

Dr. C.A. v.d. Klauw, minister Buitenlandse
zaken

Drs. N. Smit-Kroes, staatssecretaris voor Ver-
keer en Waterstaat.

Cees Berkhouwer, lijsttrekker voor de Europe-
se Liberaal Democraten
in Nederland.

De avond is openbaar. Toont uw
belangstelling en komt allen!

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 Cingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

gemeente
zandvooii

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare
kennis, dat de gemeenteraad bij besluit
van 24 april 1979 op grond van artikel 21
van deze wet heeft verklaard, dat voor
het gebied Stationsplein e.o. een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende
tekening waarop met rode omlijning het
gebied is aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening) ter
inzage.

Zandvoort, 26 april 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

Drukkerij Oudt is een kleine drukkerij
middenin het.gezellige centrum van
Zandvoort. Kwaliteitsdrukwerk voor
reklame-doeleinden, brochures en

huisdrukwerk worden door een klein team
van vakmensen zowel in boekdruk als in
offset vervaardigd, 'n Heidelberger Kord,

'n GTO, 'n Heidelberger degei met
zilver-folie-installatie, 'n eigen kopie,

'n snijmachine en 'n automaat om sets te
vervaardigen zijn de belangrijkste

aanwezige machines.
Voor het bedienen van de GTO, de

Heidelberger degel, het bij tijd en wijlen
assisteren bij de afwerking en ook af en toe
een plaatje maken zoeken wij een grafisch

vakman die niet aan 'n vast plaatsje
gebonden is, maar juist in afwisselend werk

z'n plezier beieefd.
Voor de man die van aanpakken weet,
betalen wij een goed salaris terwijl de
secundaire arbeidsvoorwaarden goed

genoemd mogen worden.
Bel voor het maken van een afspraak onze

heer B. Roest.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / (02507) 658Ï

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

GELOEI
KOST SLA AP

Installatie bureau
GROENEflElN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*



omroepers

Te koop Opel Rekord 1900
bw.jr.'77, 25.000 km. Bekle-
ding stof. Keuring toegestaan.
Prijs f. 9.600,--. Keesomstr.
409, tel. 67 73.

Athletiek O.S.S.
Maandag 7 mei a.s. om 18.30
uur voor de jeugd en 19.45
uur voor de ouderen start
O.S.S. de athletiek op het
Duintjesveld.
Aanmelden op het veld of
bij L. Klinkert, Celsiusstr.
22.

WONINGRUIL
aangeb.: St. Maartensbrug,
moderne eengezins hoek-
woning, vier kamers,.c.v. m.
500 m2 tuin rondom plus
groentetuin.
Gevr.: een eengezinswoning
of flat in Zandvoort of omg.
Tel. 02246-16 83.

1948 _ 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

INLIJSTEN bij
"DE BOET"

winkelcentn nw. noord
Telefoon 02507 - 56 55

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

TALEIMS hobby verven
voor modelbouwen en
verschillende papiersoorten.

"DE BOET"
Winkelcentrum nw. noord.

VAKANTIEVERBLIJF ge-
vraagd flat of andere woon-
ruimte voor 2 a 3 pers. voor
de periode van l juli '79 tot
18aug.'79. Tel. 020-
419871, 's morgens tussen
10.00- 12.00 uur.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAANV

Te koop BMW 1602. Prijs
f. 1.000,-. 8 l/2jr. oud.
Tel. 25 10.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken, kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, tel. 2164/37 13 tel.
na 18.00 uur 6658

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. '
Fa."Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na
18.00 uur 6658

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
t Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgimj
Hondenspecialisten sinds.

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie*
QA3OEYSERS - QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend gas- «n waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS . Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—6012

SthMUet

YERSTEE6E

«ttraat 18
ttdttoon 02507-4499rr_AAOA <-•

eanduoorrse
hoeranr

brengt het laatste nieuws
op dinsdag-en op v r i j d a g

SCHUTTERSVELD

corduroy pantalons
DIVERSE KLEUREN

AMNESTT
INTERNATIONAL

69,

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL-.3136

HET WORDT STEEDS VOORDELIGER

New York v.v. 629,-
Los Angelesv.v. 999,•

Reserveren hiervoor bij

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
. Haltestraat 65, tel. 2060

eva
lidNBM

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties ' Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

straatiuandvoort

naardeplay-in

openinarnsterdarn
en in zandvoort.

Autobedrijf

DEALER ~\/7 VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam w.Mm* o ZANDVOORT 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's
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kommissies gaan weer praten
over raadhuisuitbreiding
De voorbesprekingen over de uitbrei-
ding van het gemeentehuis t.b.v. een
betere behuizing voor de ambtenaren
van de sekretaris e.a., die volgens de
huidige normen in te kleine en ondoel-
matige ruimten zijn ondergebracht,
worden voortgezet.
Voor dinsdag 22 mei a.s. zijn de
kommissies van bijstand opnieuw door
b en w uitgenodigd zich met het on-
derwerp bezig te houden teneinde ad-
vies uit te brengen over een van de
door het kollege aangedragen alterna-
tieven.

Twee weken geleden wezen de kommis-
sieleden van de vier in b en w samenwer-
kende partijen pvda, cda, d'66 en in-
spraak nu het oorspronkelijke ontwerp
van de raadhuisuitbreiding van de
zandvoortse architekten Ingwersen en
Wagenaar van de hand. Socialisten, de-
mokraten en inspraak nu vonden de
kosten van het plan geraamd op ruim
f. 6.000.000,- te hoog. Het cda tilde
er minder zwaar aan en de liberalen had
den er helemaal geen moeite mee. Bei-
de partijen beschikten over voldoende
stemmen om het ontwerp l ngwersen
/Wagenaar er door te kunnen drukken,
maar het cda wilde de samenwerking
met pvda, d'66 en inspraak nu niet op
het spel zetten en boden 'het ei van
Columbus'aan : een uitbreiding van
het raadhuis in fasen (fase 1, fase 2,
enz.).
De uitvoering van fase 1 mag niet duur-
der worden dan f. 4.000.000,--, d.w.z.
f. 3.500.000,- voor de uitbreiding en
f. 500.000,- voor een grondige interne
verbouwing van het tegenwoordige ge-
meentehuis. Socialisten, demokraten
en inspraak nu wilden eigenlijk niet
verder gaan dan f. 3.000.000,--, maar
ook zij wensten de koalitie niet te la-
ten springen en kwamen op hun beurt
het cda een eindweegs tegemoet. De
samenwerking werd gered en het raad-
huis zal met stukjes en beetjes worden
uitgebreid. U heeft er in het verslag in
de koerant van 27 april j.l. alles over
kunnen lezen.
De fasenbouw hebben b en w in de
afgelopen weken met de architekten

NIET STERRE DER ZEE
MAAR HOGEWEG 76
Per abuis werd in het verslag in de koe-
rant van afgelopen vrijdag van de be-
handeling door de kommissie van pu-
blieke werken van de aankoop van een
perceel aan de Hogeweg 'Huize Sterre
der Zee' genoemd, terwijl het ging over
het nabijgelegen pand Hogeweg 76.
Het misverstand ontstond doordat in
de diskussie enkele keren werd gespro-
ken over de bouw van een nieuw poli-
tieburo op deze plaats en indien dit
door de raad zou worden afgewezen
eventueel woningbouw. Zoals gemeld
ging de kommissl&niet met het voor-
stel van b en w altkoord om het huis
aan te kopen voor *een bedrag van
f. 475.000,- dat door de leden absurd
hoog werd gevonden.
Gisteravond werd het voorstel door de
kommissie van financiën in besloten
zitting behandeld. Mevr. Hugenholtz
was voor openbare diskussie nu de aan-
koop al eerder in de kommissie van
pw aan de orde was gesteld en daar-
voor in eé^ vergadering van az. Maar
wethouderiAukema hield voet bij stuk.
Er zitten een paar financieel techniese
problemen aan de zaak die het in het
belang van de gemeente Zandvoort
noodzakelijk maken om het voorstel
van het kollege achter gesloten deuren
te behandelen, aldus de voorzitter.

doorgepraat en die zijn nu met een
sterk vereenvoudigd ontwerp geko-
men voor een gebouw, waarin alle
thans in het raadhuis ondergebrachte
afdelingen van de gemeentesekretarie
kunnen worden gehuisvest. De kosten
van dit onderkomen zijn gelijk aan de
bedragen waarover de regeringspartij-
en het veertien dagen geleden eens zijn
geworden. Fase 1 vergt een investering
van rond f. 4.000.000,-.
Er rest echter nog een nijpend pro-
bleem dat om een oplossing vraagt:
het onderdak brengen van de afdeling
financiën die evenals de sekretarie te
krap zit.
De afd. financiën kan worden onder-
gebracht in pand fase 1, maar dan gaat
de uitbreiding wel een half miljoen
meer kosten. Een andere mogelijkheid

is financiën te vestigen in de vrij ko-
mende burelen in het oude gemeenter
huis. Daarmee blijft men wel binnen
de begroting, maar dan moet de ge-
meenteraad het plan om aan het te-
genwoordige raadhuis een meer re-
presentatieve funktie te geven -het
houden van recepties e.d.- laten va-
ren.
Enfin, op 22 mei zullen de kommissies
van advies en bijstand zich opnieuw
gaan buigen over de raadhuisuitbrei-
ding. De architekten Ingwersen en
Wagenaar zullen op de zitting aanwe-
zig zijn om toelichting te geven op
fase 1 en de verbouwing van het ge-
meentehuis. De bijeenkomst zal even-
als voorgaande vergadering openbaar
zijn. Aanvang 20.00 uur. Plaats : rêads-
zaal.

nieuws
kort & klein

o Er bereikte de zandvoortse politie
in de afgelopen dagen weer tal van aan-
meldingen van diefstallen. Een beschei-
den greep uit het politierapport : uit
een woning aan het Burg. van Fenema-
plein verdween een kollektie zilver, schil-
derijen en een aantal tapijten, uit een
woning aan de Kostverlorenstraat wer-
den elf zilveren miniatuurtjes, alsmede
een zilveren azijnsfel ontvreemd en
een diplomatenkoffer met paspoort en
waardepapieren was de buit afkomstig
uit een aan de boulevard Paulus Loot
geparkeerd staande auto.

« Wandelaars troffen zaterdagmiddag
aan het strand ter hoogte van het ten-
tenkamp 'Helios' een metalen voorwerp
van circa 30 cm. lengte aan. Zij waar-
schuwden de politie die op haar beurt
de mijnopruimipgsdienst van de vondst
in kennis stelde. Het bleek een granaat

"die door technici van de dienst onscha-
delijk werd gemaakt.

spits kabaret in nieuw unicum
Zaterdagavond had in 't Packhuys van
Nieuw Unicum de première plaats van
het nieuwe kabaretprogramma van
Podiumgroep WIJ N.U. John Hekelaar,
die niet alleen een belangrijk aandeel
heeft in het tot stand komen van deze
programma's maar ook de verbindende
teksten schrijft maakte bij het begin
duidelijk waarom hij niet, zoals gewoon-
lijk, in smoking was. Hij was namelijk
niet John Hekelaar maar Henk-Maarten
Brederode de Wit, een welzijnswerker,
en het spijkerpak dat hij droeg was
dan ook meer in overeenstemming
met zijn funktie. En om zijn gehoor
('U bent onze doelgroep) meer ver-

mevr. Kraan-Meeth

trouwd te maken met de terminologie
van de Sociale Academie legde hij uit
dat vrijwilligers mensen zijn 'die wij
aanwijzen om wat te doen', een wel-
zijnswerker een nieuw soort dominee

is en dat kommunikatie betekent 'heel
dicht langs elkaar heen praten', 't Pack-
huys was voor deze gelegenheid omge-
doopt in Wijkcentrum 'De Breuk' en
in kostelijke sketches en liedjes namen
Marion Cornelissen, Mary Weeda, Wil
van Haard en Han de Bruin alles wat
er zo'n beetje mee te maken heeft:- het
gemeentelijk arbeidsburo, het politie-
beleid, de maatschappelijk werkster
en de VOS-kursus op de korrel.
Het is altijd heel apart kabaret wat dit
groepje brengt. Ze geven duidelijk hun
mening, zoals bijvoorbeeld in 'Polias-
stiek' waar men over het nut van De
Telegraaf geen enkele twijfel laat be-
staan. Maar het gaat op een plezierige
manier, met een milde spot. Vier en
twintig geslaagde kabaretnummers met
zelfs enkele uitschieters zoals 'kruide-
nier', de kleine zelfstandige die verdwij-
nen moet voor een parkeergarage, su-
bliem gebracht door Han de Bruin,
'Nieuwe kleren' door Mary Weeda en
'Huisje aan de Vliet' waarvoor de hele
groep tekende.

Hoogtepunt vonden wij het optreden
van Lisette Möller met 'Sterren', 'Lief-
de' en 'Waar was je', steengoede door
haarzelf geschreven liedjes. Bovendien
begeleidt Lizette zichzelf op de gitaar
en maakt deelt uit van het voortreffe-
ïijk spelende bandje, bestaande uit Ma-
chiel de Rooij, piano, Gerard Cornelis-
sen, drums en Rens Weeda, banjo. Ber-
tus Tinholt zorgt voor de belichting.
Op 10 en 11 mei treedt de kabaret-
groep weer op. De toegangsprijs van
f. 2,-- zal geen bezwaar zijn. Wél dat
het aantal kaarten beperkt is. Een tele-
foontje vooraf naar Nieuw Unicum, no.
5441 toestel 135, is wel aan te beve-
len.

SPORTRAAD WIJST
VERPLAATSING
ZVM - VELDEN AF

In de eind vorige week verschenen no-
ta van de Sportraad Zandvoort over de
akkommodatie van de binnen - en bui-
tensporten in de gemeente spreekt de
raad zich in principe uit tegen ver-
plaatsing van de sportvelden van Zand-
voortmeeuwen aan- de Vondellaan en
de Van Lennepweg naar het binnen-
terrein van het circuit.

Deze centraal gelegen terreinen vol-
doen geheel aan de huidige eisen voor
sportakkommodatie, aldus de sport-
raad. Bovendien, zo vervolgt de raad,
zal een eventuele verplaatsing van de
velden grote weerstanden oproepen bij
bestuur en leden van de vereniging die
emotioneel nauw zijn betrokken bij
het sportveldenkompleks dat zij voor
een groot deel zelf tot stand hebben
gebracht. Een verplaatsing mag dan
ook niet eerder worden overwogen,
nadat alle andere mogelijkheden ter
voorziening in de woningbehoefte
-plannen voor woningbouw op de
velden aan Vondellaan en Van Lennep-
weg 'hangen al enige tijd boven de
markt', red. Zvt.Krt.- zijn uitgeput.
Maar zelfs dan zal een goede belan-
genafweging moeten plaatsvinden, om-
dat de konsekwenties voor het bestaan
van Zandvoortmeeuwen niet geheel
kunnen worden overzien, stelt de
sportraad.
In de nota komt de raad tot de slot-
som dat prognosecijfers t.a.v. de groei
van de verenigingen 'met de nodige
voorzichtigheid dienen te worden ge-
interpreteerd'. De daling van het aan-
tal geboorten in Zandvoort doet reeds
thans zijn invloed gelden op het per-
centage jeugdigen onder de geregistreer-
de sporters, aldus de raad. Overigens
blijven er t.a.v. verbetering en uitbrei-
ding van de huididge outillage vol-
doende wensen en verlangens over
blijkt uit de nota,die afgelopen vrij-
dag werd aangeboden aan alle zand-
voortse sportorganisaties en de ge-
meenteraad.

Podiumgroep WIJ N.U. tijdens optreden in Nw. Unicum

sport - spel
In de laatste acht minuten van de wed-
strijd tegen Yelsen verdween de komfor-
tabele 3-0 voorsprong van Zandvoort-
meeuwen als sneeuw voor de zon en
het scheelde niet veel of Velsen had op
de valreep nog de gelijkmaker gescoord.
De ploeg van trainer-coach Bruynzeel
had alle geluk van de wereld toen de
bal van de voet van een voetballer van
Velsen tegen een van de doelpalen ket-
ste en in het veld terugsprong. De kol-
lektieve zucht van verlichting onder de
aanhang van Zandvoortmeeuwen langs de
lijnen was duidelijk hoorbaar.
Was de 3-0 die Zandvoortmeeuwen in
de eerste helft en na rust had opge-
bouwd te geflatterd en kreeg het elftal
meer dan het verdiende ? Nee, dat was
zeker niet het geval, maar Velsen liet
zich geen moment imponeren door
het verdiende sukses van Zandvoort-
meeuwen en bleef loeren op een kans
de oogst van de thuisklup te decime-
ren en als het kon ongedaan te maken.
Direkt na de openingstreffer van Al-
bert Visser in de 14e minuut gaven de
gasten zich alle moeite Zandvoortmeeu-
wen de leiding te ontnemen. Vooral de
rechtervleugel van Velsen maakte het
de verdediging van de gastheren danig
lastig. Een ekstra handikap voor de de-
fensie was dat de voorhoede het in de-
ze periode -de laatste twintig minu-
ten van de eerste helft- volkomen liet
afweten.
Na de hervatting van de wedstrijd be-
gon Velsen het doel van Zandvoort-
meeuwen opnieuw te belegeren, maar
nu was de aanvalslinie voldoende op

dreef om de achterhoede van de gasten
in moeilijkheden te brengen. Het offen-
sief resulteerde in een tweede goal die
door Van Staveren werd gemaakt. Een
nieuwe doorbraak bracht het leer voor
de voeten van aanvoerder Kees Bruin
die zonder aarzelen inschoot.
En toen was het de beurt aan Velsen
om vanuit een hopeloos lijkende ach-
terstand in één sprong naast Zandvoort-
meeuwen te komen.
Het was bijna gelukt.
In de slotfase van het duel scoorden
achtereenvolgens Jan Sieraad en Eric
Veelen. Zandvoortmeeuwen raakte in
paniek en Velsen snoof de gelijkmaker.
Vrouwe fortuna ontfermde zich ten-
slotte over de ontredderde verdediging
van Zandvoortmeeuwen en de gasten
knalden tegen de paal. Geen fraai maar
wel een spannend slot van een wed-
strijd,waarin de thuisklup toch nog als
overwinnaar te voorschijn kwam.

De stand in de kompetitie luidt :
Stormvogels
Zandvoortm.
WSV'30
Beverwijk
TYBB
Nw.Vennep
KFC
H BC
Velsen
VVB
Zaandijk
QSC

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
10
8
6
6
8
5
5
5
4
4
3

3
7
9

10
8
3
7
6
5
7
5
4

3
2
2
3
5
8
7
8
9
8

10
12

29
27
25
22
20
19
17
16
15
15
13
10

40-18
30-17
26-18
23-17
23-24
24-25
16-26
26-26
27-36
16-24
27-37
24-34



gemeente gaat bromfietsen
weren van speel veldje

familieberichten familieberichten

Voor een betere beveiliging tegen ongewenst en hin-
derlijk gebruik van vooral bromfietsers van het open
terrein achter de woning aan de A. J. van der Moo-
lenstraat en Vondellaan heeft de gemeentelijke
dienst van publieke werken een plan ontworpen
dat afgelopen donderdag de instemming kreeg van
de raadskommissie van publieke werken.
De leden Jongsma en Attema maakten nogal
bezwaar tegen de hun inziens hoge kosten van de
uitvoering van het projekt. Aanvankelijk was die
begroot op f. 22.000,- nu wordt f. 10.000,- , meer
voor de verwezenlijking van het plan gevraagd.
Kommissievoorzitter Termes, daarbij geassisteerd
door pw-direkteur Wertheim, legde uit dat de meer-
kosten in hoofdzaak worden veroorzaakt door ver-
harding van de paden en het verplaatsen van de

speelattributen voor de kinderen. Het plan omvat
herstel en uitbreiding van de huidige groenvoorzie-
ning, meer ruimte voor de speelplaats en drempels
in de paden om het brommerbezoek te weren. Om
die reden zullen ook de tuinen van een viertal wo-
ningen aan de Vondellaan worden verlengd. De
bewoners van de aan het terreun grenzenden hui-
zen zullen hun woningen aan de achterzijde kun-
nen blijver bereiken zij het langs één toegangsweg
inplaats van de huidige twee.
Met deze maatregelen hoopt men het woon- en
leefklimaat voor de huurders van de huizen te ver-
beteren en de kinderen uit de buurt ongestoord
speelplezier te waarborgen. Wanneer de gemeente-
raad met het plan akkoord gaat zal zo spoedig mo-
gelijk met de uitvoering worden begonnen.

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en deelneming bij het over-
lijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

JANNETJE SCHOO-HARTEVELT

betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam :
H.A. Schoo

Zandvoort, april 1979.
Haarlemmerstraat 62

MEERDERHEID KOMMISSIE
VAN FINANCIEN VOOR
INVOERING TOERISTEN -
BELASTING

Met uitzondering van mevr. Hugen-
holtz (vvd) zijn de overige leden van
de kommissie van financiën t.w. de
heren Van der Moolen (pvda). Van Erp
(d'66), Flieringa (inspr. nu) en Ter
Veer (cda) gisteravond akkoord gegaan
met de door het kollege voorgestelde
toeristenbelasting op het nachtverblijf
(twee kwartjes per overnachting), de
wijziging van de entreebelasting van
het kasinc en de oppervlaktebelasting
voor de horekabedrijven.

De kommissie ging (nog) niet akkoord
met de door b en w voorgestelde hef-
fing van.f 500,- per speelautomaat.
Dit bedrag vonden de kommissieleden
aan de hoge kant en zij adviseerden b
en w te bekijken of met een lagere
leges kon worden volstaan. Kommissie-
voorzitter wethouder Aukema (pvda)
zegde dit toe, maar hij bleef er bij dat
de eksploitanten van de automaten
veel meer moeten gaan betalen dan
thans het geval is.

Voor een uitstel van de oppervlaktebe-
lasting van drie maanden, waarop van
de zijde van Horeka Zandvoort was
aangedrongen, voelde de kommissie
niets. De leden wilden dat het
pakket toeristenbelasting door de ge-
meenteraad in zijn geheel wordt behan-
deld. Overigens staat nog lang niet
vast of de oppervlaktebelasting van ho-
gerhand, het ministerie van binnen-
landse zaken, zal worden goedgekeurd.
Het enige dat de ambtenaren van het
departement hebben toegezegd is dat
men over de invoering van deze belas-
ting, die geheel nieuw is voor ons land,
'zal meedenken'. M.a.w. men is er op
dit moment nog niet uit of de belas-
ting per ir>2 kafeeruimte etc. wel of
niet mag worden geheven. Wat wel
vaststaat is dat de toeristenbelasting
aan de rekreanten mag worden doorbe-
rekend. Het wordt uitdrukkelijk in de
wet op de toeristenheffing vermeld,
aldus Aukema.
Vanavond komt de toeristenbelasting
opnieuw aan de orde in de vergade-
ring van de kommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening, die
wegens vakantie van burgemeester Ma-
chielsen eveneens door wethouder
Aukema zal worden geleid.

Evenals twee jaar geleden toonde 't
Kinderwinkeltje aan de Buureweg de
zomerkollektie in strandpaviljoen 'San-
dy HUI' en ook nu was het weer bar en
boos. Striemende regenvlagen maakten
de tocht naar het strand nu niet direkt
tot een genoegen en het is beslist daar
aan te wijten dat de belangstelling min-
der was dan vorige keer.

Zoals gezegd, ook toen was het weer
slecht maar Ans en Else die, zoals u
zich zult herinneren een tijdje geleden
ieder hun eigen weg gingen, showden
toen ook hun nieuwe dameskoltektie
en al ging die dan niet verder dan maat
40, toch lokte deze presentatie heel
wat modebewusten naar 'Sandy Hill',
ook hen voor wie maat 40 een uotpie
is.

mevr. kraan-meeth

Hoe het ook zij, dit keer dus uitslui-
tend kindermode voor de leeftijd van
O tot 16 jaar en aangezien lopen op
een plankier als je nog geen vier bent
wel eens moeilijkheden zou kunnen
geven waren de modelletjes voor deze
leeftijdsgroep, veel boxpakjes en piep-
kleine jurkjes, aan een koord langs de
bar opgehangen. Maar voor de oudere
kinderen werden de modellen geshowd
door hun leeftijdgenoten en dat waren
de 'mannequins' Joerike, Claudia, Ju-
dith, Monique, Sharon en Rosan en de
'dressmen' Ulco, Erik en Jody. En wat
toonden ze ? Voor de jongens een rui-
me sortering broeken, ook bermuda's,
waarop sweaters en T-shirts, en waar-
van de namen als Olly en McGregor
garant staan voor de kwaliteit. Een
greep uit de kollektie : een T-shirt
van f. 26,90 op een bermuda short van
f. 62,90, gekompleteerd met een pet
van McGregor van f. 19,50. Verder za-
gen we een kombinatie van een band-
plooibroek van f. 89,50, waarop een

T-shirt en daarover heen een prgchtige
McGregor trui van f. 94,--. Ook de
broekenen shirts van Absorba waren
weer present en er waren leuke jacks
van alle soorten materiaal, waarvan wij
zelf een grove rib het aardigst vonden.
En een kombinatie die ons bijzonder
aansprak was een roestbruine broek
van f. 84,90 waarop een velours spen-
cer in precies dezelfde kleur voor
f. 49,90. Enorm veel petten, we von-
den ze nogal prijzig, zeker in kombina-
tie met een zonnebril, dan kwamen ze
zelfs op f. 39,-. Veel aandacht besteedt
't Kinderwinkeltje verder aan schoei-
sel, o.a. gezellige Popey-klompen en
geruite gympjes.
Voor de vrouwelijke kliëntele was er
een ruime keuze in zowel broeken,
blazers, overgooiers en jurkjes. Voor
de laatste was er vaaak gewerkt met
noppenstofjes. Flatteus en lekker luch-
tig. En dat zullen ongetwijfeld ook de
witte jurkjes uit Ibiza zijn. Die in Ot en
Sien stijl van Olly (f. 100.50) leken ons
dat nu niet direkt, maar ze kunnen zon-
der mouwen geleverd worden en dat
scheelt natuurlijk weer. Er was een re-
genmanteltje van f. 225,-- en daar zou-
den we als moeder waarschijnlijk eerst
een nachtje over moeten slapen, ook
al had het nog zo veel zakken. In het
schattige geruite jasje met bijpassend
hoedje voor f. 42,-- blijft uw dochter-
tje immers ook wel droog ? Wat was
er nog meer : een gezellige gebreide
driekleuren trui voor f. 59,-- en een
beeldige kombinatie, bestaande uit
een roze broek van Absorba en een
bloese uit Ibiza in precies dezelfde tint.
De meisjes droegen bijpassende san-
daaltjes en de hoedjes en broches wa-
ren geleverd door de firma van Dam.
Tot slot vermelden we dat de jeugdige
medewerkenden aan het eind van de
avond allemaal met een bos tulpen op
het plankier verschenen en dat de
show uitstekend werd gepresenteerd
door een zusje van de eigenares van
't Kinderwinkeltje, Annemarie.

omroepers

I Neem HU juist een I

credit ̂ card
voor:

benzine of diesel

show van kindermode

SCHILDPAD
WEGGELOPEN

Wie brengt hem terug ?
Lorentzstraat 270, tel.7418

Welk gepensioneerd iemand
wil voor mij elke week 2
auto's wassen ?

Tel. 5889

Gevr. WERKSTER voor 2
uur per ocht. 2 x i.d. week.
Booker, Brederodestr. 172.
Tel. 020 - 84 55 77 b.g.s.
020-132614.

WONINGRUTJL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 _ 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

zelfbediening
f. 0,04 korting (diesel f. 0,02).
maand-rekening
dag en nacht geopend
géén storting vooruit

R l N ICO VZANDVOORT
JQranOranjestraat 2 -12 tel. 23 23 (b.g.g. 33 60)

ORTI
3 60) |

op de fietst
Er is nog frisse lucht, er zijn
nog vogelt sn bloemen.
Trek er (ijn'op de (iets op uit!

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
QASOEY8ERS - QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallataur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

eanduoorrse

Vrijdagavond verleende de zandvoortse reddingsboot Dr. S. L. Louwes assisten-
tie aan de Umuider reddingboot 'Prins Hendrik' bij het vlot trekken van een ge-
strand vissersbootje ter hoogte van de Bloemendaalse Zeeweg. Het vaartuig
met een tweekoppige bemanning was in moeilijkheden gekomen nadat de mo-
tor was uitgevallen. Toen de zandvoortse reddingboot kort na aankomst van

.de 'Prins Hendrik' arriveerde waren de beide vissers behouden aan land ge-
bracht. Met behulp van een tros werd het bootje -dat volkomen onzeewaardig
bleek- van de ondiepe plaats gehaald en vervolgens door de Umuider reddings-
boot naar de thuishaven gesleept.

Een op het programma staande nachtoefening van de bemanning van de
zandvoortse reddingboot werd na terugkeer van de bargingsaktie afgelast.
Tegen een training in de praktijk kan geen oefening op, vonden schipper en
bootslieden.
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kommissies zetten sein voor
toeristenbelasting op groen
Het ziet er naar uit dat de invoering
van een toeristenbelasting waarvoor
het kollege van b en w en wethouder
Ide Murk Aukema van financiën in
het bijzonder zich sinds jaar en dag
sterk hebben gemaakt dit keer door
de gemeenteraad zal worden aangeno-
men.

In de afgelopen drie jaar werd deze
fiskale maatregel twee maal door de
plaatselijke volksvertegenwoordiging
afgewezen, maar nu lijkt het er op
dat het sein op groen zal springen. Er
is in tegenstelling tot voorgaande ke-
ren thans een meerderheid voor de
invoering van de heffing, die b en w
begin volgend jaar willen laten ingaan.

Zoals bekend wil het kollege met
de voorgestelde belasting op het nacht-
logies in hotels, pensions, kamerver-
huurbedrijven, kampeerhuisjes, etc.,
een wijziging van de legesverordening
op speelautomaten en als nieuw ele-
ment een heffing op het vloeropper-
vlak van de bezoekersruimte in kafee's,
bars, kafetaria's e.d. een meer even-
wichtige verdeling van de lasten berei-
ken die voortvloeien uit de uitgaven
voor de toeristiese voorzieningen door
de gemeente. Op dit moment worden
die uitgaven -bijna f. 2.000.000,- per
jaar- vrijwel uitsluitend opgebracht
door de inwoners van Zandvoort en
dat wordt door de bestuurders van het
kustdorp als onbillijk ervaren.

De ingezetenen van de gemeente til-
len er minder zwaar aan. Er is bij ons
weten nooit een protestbeweging on-
der de bevolking geweest die tegen de
onevenredige lastenverdeling heeft ge-
ageerd. Daar is wel een verklaring voor.
De meeste inwoners van Zandvoort be-
schouwen het toerisme inhaerent aan
het bestaan van de gemeente. Het
hoort er bij. Niet alleen in materieel
opzicht maar ook wat het leef- en
woonklimaat betreft. Ook zij die niet
in de rekreatieve sektor werkzaam zijn
of er op een of andere wijze van prof i-
teren aksepteren het gastenbezoek als
een normaal verschijnsel, hebben er
mee leren leven of berusten er in.

Deze situatie heeft de gemeentebe-
stuurders er niet van weerhouden po-
gingen te ondernemen om een meer
rechtvaardige verdeling van de lasten
tengevolge van het toerisme te bewerk-
stelligen. Niet ten onrechte overigens,
want de verhouding tussen inwoners
en gasten is danig scheefgegroeid. Voor-
al door de uitgaven op het gebied van
de rekreatie zijn de plaatselijke belas-
tingen de afgelopen jaren fors geste-
gen en is er -met uitzondering van de
woonforensenbelasting- vrijwel geen
"uimte meer deze nog verder te verho-
gen. Met de invoering van de toeristen-
belasting willen de bestuurders de las-
ten voor een deel afwentelen op de
schouders van de verblijfs- en dagre-
kreanten. De opbrengsten moeten de
tekorten op de rekreatiebegroting met
tonnen verminderen evenals de belas-
tingdruk op de bevolking. Wat dit be-
treft zijn politieke partijen als pvda,
cda, d'66 en inspraak nu de basis een
stap voor. Die heeft de onbillijkheid
van de lastenverdeling (nog) niet in
het verzier.
De belasting zou drie jaar geleden al,
zijn ingevoerd -het nadelig saldo op
de toeristenbegroting bedroeg toen
circa f. 1.125.000,- en thans bijna
f. 2.000.000,— maar de direkt be-
langhebbenden bij de toeristenindu-
strie, hoteliers en pensionhouders, ge-
steund door de rest van het bedrijfsle-
ven,kwamen er tegen in opstand. De
toenmalige gemeenteraad toonde zich
wel gevoelig voor hun protesten, maar

liet de belasting tenslotte afspringen
op het feit dat alleen de verblijfstoeris-
ten moesten betalen en de dagrekrea-
anten buiten schot bleven. Nu is dit
bezwaar komen te vervallen door de
voorgestelde invoering van een opper-
vlaktebelasting van niet-logiesverstrek-
kende bedrijven. Dat is in het verkeer-
de keelgat van de horekamensen gescho-
ten en zij hebben zich gevoegd bij de
protesterende hoteliers. Hun bezwaren
lopen vrijwel parallel met die van de
hotel- en pensionhouders. Door de in-
voering van een toeristenbelasting zul-
len toeristen worden afgeschrikt naar
de badplaats te komen, dalen inkoms-
ten en omzetten van ondernemers en
gaat Zandvoort als toeristenoord naar
de knoppen.
Tijdens de behandeling van de toeris-
tenbelasting door de kommissies van
financiën en algemene zaken begin deze
week -ter voorbereiding van het binnen-
kort te verwachten definitieve raads-
voorstel- hebben de woordvoerders van
de hoteliers en horeka, resp. de heren
Duivenvoorde en Drogtrop, deze argu-
menten tegen invoering nog eens naar
voren gebracht. Volgens de heer Drog--
trop staan op dit moment tachtig pro-
cent van de horekabedrijven in Zand-
voort in het rood en kan men zich
voorstellen wat het gaat worden indien
straks de toeristenbelasting wordt in-
gevoerd. Duivenvoorde beweerde dat
de gemeente wel de tekorten tenge-
volge van het treffen van toeristiese
voorzieningen opvoert, maar nalaat de
inkomsten uit het toerisme te vermel-
den.
Aukema kon dit met de stukken in de
hand weerleggen, maar de hotelier
hield vol dat de gemeente met de re-
kreatiebegroting een verkeerde en mis-
leidende voorstelling van zaken geeft.
Ook het door Aukema aangevoerde
feit dat deze begroting zelden onder-
werp van kritiek was geweest in de
raad en daarbuiten, zei hem niets. Wan-
neer hij er de tijd voor had zou hij kun-
nen aantonen dat de gemeente geen
twee miljoen verlies lijdt op de rekrea-
tie, maar eenzelfde bedrag winst maakt.

Kommissielid Gert Toonen tartte
Duivenvoorde zijn beweringen hard te
maken. En toen begon het welles-nietes

debatje opnieuw. Aukema bestreed dat
het toeristies bezoek aan ons land zich
in ongunstige zin ontwikkelt, zoals de
heer Duivenvoorde betoogde. Met de
jongste gegevens van het centraal bu-
reau van de statistiek voor hem op ta-
fel leverde hij het bewijs dat deze tak
van industrie een bloeiende periode
zowel wat het aantal bezoekers als de
bestedingen, doormaakt.
Duivenvoorde kwam er niet van onder
de indruk en hamerde voort op zijn
aambeeld. Hij wilde de cijfers van
Zandvoort weten.
Die zijn er, niet alleen bij de gemeen-
te maar ook in uw eigen kring, ant-
woordde Aukema en hield triomfan-
telijk het jongste rapport van de Ka-
mer van Koophandel over de toeristie-
se bedrijvigheid in Zandvoort omhoog.

En toen deed de heer Duivenvoorde
eealaatste poging de toeristenbelasting
op de helling of in de ijskast'te zetten.
Hij stelde voor met de invoering te
wachten totdat de wet op de kansspe-
len is gewijzigd. Dan zal het ook in
Zandvoort zijn toegestaan speelauto-
maten in horekazaken te piaatsen.
Volgens zijn zeggen zijn sr in die bran-
che voldoende gegadigden die een auto-
maat willen eksploiteren a raison van
f. 500,-. Dan stroomt het geld binnen
dat de gemeente zegt nodig te hebben,
zo voorspelde de hotelbaas.
Er werd niet op gereageerd. De ge-
meente kan en wil er kennelijk niet op
wachten.
Na twee avonden vergaderen over de
invoering van de toeristenbelasting is
de situatie zoals geschetst in de inlei-
ding van dit verslag : de kans dat de
belasting er dit keer komt is levens-
groot. Alleen het onderdeel dat betrek-
king heeft op de leges op speelautoma-
ten zal waarschijnlijk worden gewij-
zigd. Alle kommissieleden vonden
f. 500,- per speelautomaat te hoog.
Klakkeloos en zonder enig nader over-
leg door b en w overgenomen van
Amsterdam. Dat was te veel met de
natte vinger gedaan, meenden de le-
den. Het is op dit moment nog niet
zeker of de rijksoverheid akkoord zal
gaan met de invoering van de opper-
vlaktebelasting. Afwijzing door Den
Haag zal overigens geen enkele invloed

nieuws
kort & klein

• Dinsdagmiddag ging drie kilometer
ten zuiden van de boulevard Paulus
Loot ongeveer vijfduizend rr)2 duirtbe-
groeiing verloren tengevolge van een
felle brand. Het duurde ongeveer een
uur voor dat de brandweer de vuur-
haard kon lokaliseren en de vlammen
onder kontrole had. De brand zou zijn
ontstaan door het afschieten van licht-
kogels vanaf het strand in de richting
van de duinen. In verband hiermee zijn
enkele arrestaties verricht.

• De ervaringen van vrouwen in de
huishouding is de titel van een film-
dokumentaire welke door de-rooie

vrouwen van Zandvoort op dinsdag 15
mei a.s. wordt gedraaid in de filmzaal
van de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg. Na afloop van de film is
er gelegenheid tot diskussie over dit
onderwerp. De bijeenkomst begint om
20.30 uur.

• Op dinsdag 15 mei organiseren de
Van Heuven Goedhartschool en de
kleuterschool Hummeloord een avond
voor de ouders van de leerlingen van
beide scholen. Tijdens de gezamenlijke
bijeenkomst wordt een dokumentaire
over kindermishandeling gedraaid. Na
afloop kan er onder leiding van een
deskundige op het gebied van de bestrij-
ding van de kindermishandeling over
dit thema worden gepraat. De gekom-
bineerde ouderavond vindt plaats in
eerstgenoemde school en begint om
20.00 uur.

• In de openbare bibliotheek organi-
seert tot en met 21 mei de stiehting
voor de Revalidatie in Noord-Holland
een ekspositie óver dienstverlening aan
lichamelijk en zintuigelijk gehandikap-
ten in de provincie. Ondermeer met
behulp van foto's op panelen wordt
getoond hoe zaken als vervoer,toegan-
kelijkheid onderwijs en vorming, rekre-
atie en sport, wonen en werken voor
gehandikapten geregeld en aangepakt
kunnen worden. Ook is allerlei voor-
lichtingsmateriaal op onderwijs- en
vormingsbeleid aanwezig.

• De duiven van de leden van de
postduivenvereniging PV Pleines na-
men onlangs deel aan een wedvlucht
v.a. Strombeek. De volgorde van bin-
nenkomst van de duiven luidt:
Gom. Driehuizen 1-2-3-17-19-20 ; J.
de Vos 4; W. Terol 5-9; Com. Terol-
Sinnige 6-10-12-13-14 ;Jb. Koper
7-16-30; C. Visser 8; Com. Meulen-
Koper 11-15-18; R. Driehuizen 28-31
en P. Koper 30.

hebben op de rest van het heff ingspak-
ket. Nachtlogiesbelasting en legeswij-
ziging gaan gewoon door.
Van alle in de gemeenteraad vertegen-
woordigde partijen blijft alleen de vvd
tegen de door het kollege voorgestelde
toeristenbelasting. Zo lang er geen be-
tere methode is gevonden om de dag-
bezoeker te belasten -de grootste ver-
vuiler in de ogen van de liberalen-
werkt deze fraktie aan geen der onder-
delen mee. In het verleden kregen de
liberalen steun van inspraak nu en dat
was voldoende om de belasting te tor- •
pederen. Maar daarop kan niet meer
worden gerekend.
Deze groepering heeft inplaats van de
vvd een wethouder mogen leveren en
dat was, volgens de heer Gielen, de
reden dat inspraak nu het verzet tegen
de toeristenbelasting had opgegeven.
En met deze uitsmijter werden de
maandag en dinsdag gehouden voor-..
besprekingen over de belasting afgeslo-
ten.

burgerlijke stand
• •„•.•'••-.>•••**iS""S.-.;•.*«;-•«, x;-."..*-.->;-ï.-a-:.'>ti

2 mei-8 mei 1979

overleden : Christina Molenkamp,
oud 68 jaar; Trijntje Voorzaat, geb.
Schut, o'ud 79 jaar ; Eric Dessauvagie,
oud 21 jaar ; Dirkje Drost, geb. Hof-
man, oud 73 jaar.

ondertrouwd : René Rubeling en
Rosalia Cornelia Paap.

getrouwd :'Wilhelmus Elisabeth
Keur en Catharina Elisabeth Bol.

Geboren buiten de gemeente : Mar-
tijn, zv. A.T.M. Kortekaas én S.J.H, van
Gog ; Mark Egbertus Johannes, zv. J.H.
M. Wijdemans en G.M.M. Mezenberg.

Overleden buiten de gemeente : Krij-
na ten Kleij, geb. van der Laan, oud 74
jaar; Jan Weber, oud 66 jaar.

mei
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
03.53
04.33
05.09
05.41
06.19
07.00
07.47
08.43
09.51
11.07
12.25
00.59
02.02
02.54
03.44
04.25
05.04
05.45
06.22
07.00
07.41

L.W.
11.58
12.37
13.22
13.44
14.23
15.04
15.50
16.46
17.57
19.11
20.28
09.02
10.05
10.57
11.47
12.29
13.11
13.51
14.25
15.09
15.44

H.W.
16.06
16.55
17.30
18.06
18.45
19.30
20.08
21.20
22.29
23.47
- .-
13.33
14.33
15.19
16.07
16.53
17.32
18.09
18.48
19.26
20.02

L.W.
00.09
00.59
01.37
02.10
02.55
03.33
04.11
05.26
06.34
07.51

. 08.04
21.37
22.39
23.23
00.11
00.58
01.38
02.13
02.57
03.30
04.05

RICHTLIJNEN
VOOR HET VERKRIJGEN
VAN WOONVERGUNNINGEN

Het buro van volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening van de gemeente Zand-
voort heeft nadere informatie verstrekt
over de richtlijnen bij het verkrijgen
van woonvergunningen.

Voor het verkrijgen van woonvergun-
ningen wordt geen onderscheid gemaakt
tussen (a.s.) echtparen of duurzame sa-
menwoning. Onder duurzame samen-
woning wordt verstaan :
1. indien 2 personen tenminste één

jaar hebben samengewoond en een
gemeenschappelijke huishouding
hebben gevoerd;

2. dan wel gedurende tenminste één
jaar gemeenschappelijk als woning-
zoekende staan ingeschreven.

In het algemeen komen samenwonin-
gen in aanmerking voor duplekswo-
ningen, flatwoningen met ten hoogste
4 kamers, beneden- en bovenwonin-
gen met ten hoogste 3 kamers en een-
gezinswoningen, die uitsluitend que
indeling of aantal kamers niet of min-
der geschikt zijn voor bewoning door
meer dan 2 personen.



ruzie over nota
in maatschappelijk welzijn

familieberichten familieberichten

Na een tweeënhalf uur durende oever-
loze diskussie in de kommissie van
maatschappelijk welzijn over een door
het cda-kommissielid De Pater vervaar-
digd konsept-advies aan b en w over
verbeteringen bij de gemeentelijke
sociale dienst werd het woensdaga-
vond toch nog even spannend.
Toen niemand er meer in geloofde dat
er nog iets anders zou gebeuren dan ge-
kibbel over punten en komma's en het
weglaten of toevoegen van een zin in
het advies kwam het plotseling tot een
heftige woordenwisseling tussen pvda-
vertegenwoordigster Ineke Wind en
voorzitter wethouder Van der Mije van
sociale zaken.

Ineke Wind, die haar kollega's De Pater
en mej. De Jong van de vvd al enkele
malen had verweten een diskussie over
de vaststelling van de toekomstige ta-
ken en beleidvoering van de gsd uit de
weg te gaan, beschuldigde Van der Mije
er van wel alle aandacht te schenken
aan het advies De Pater maar de door
de pvda gepresenteerde nota van aan-
beveling stelselmatig onder tafel' te
schuiven. 'U verbergt zich achter de ge-
brekkige ruimte waarin de ambtenaren
van de sociale dienst moeten werken en
de krappe personeelsbezetting om niet
te hoeven ingaan op onze voorstellen
de werkwijze van de dienst en de rela-
tie tussen kliënten en ambtenaren van
de sociale dienst te verbeteren', wierp
de rooie vrouw de voorzitter voor de
voeten.
Over die voorstellen kan en wil ik niet
praten, riep een woedende Van der
Mije, want die heeft u zelf in een eer-
der stadium teruggenomen en hij ei-
teerde een brief van de socialisten
waarin deze mededeling stond ver-
meld. Desalnietemin lag er een nota
van aanbeveling van de pvda op tafel,
die woensdagmorgen ook aan de pers
was overhandigd. Het bleek een nieuw
stuk te zijn, dat volgens pvda-kommis-
sielid Van der Moolen in 'minder harde
bewoordingen was gesteld dan het
vorige epistel'. En toen restte nog op-
heldering over de kwestie wat nu in
feite aan de orde was: het door de
heer De Pater opgestelde advies aan
b en w of de nieuwe nota van de pvda
over een beter funktioneren van de
gsd?
Na vragen van de aanwezige persverte-
genwoordigers van het Haarlems Dag-
blad en de Zandvoortse Koerant werd
duidelijk dat de kommissie op een in
april gehouden vergadering eenstem-
mig had besloten de heer De Pater op
te dragen een advies over de verbete-
ring van de sociale dienst te produce-
ren. De nieuwe nota van de pvda was
enkele dagen tevoren aan de kommis-
sie ter diskussie toegezonden.
Daarin bepleiten de socialisten een tota-
le integratie van de sociale hulpverlening
in Zandvoort zowel in materieel als in
immaterieel opzicht, de vorming van een
onafhankelijk kollege met beslissingsbe-
voegdheid t.a.v. bijstanduitkeringen en
de aanstelling van hoogwaardig geschool-
de ambtenaren bij de sociale dienst die
gespecialiseerd zijn in de hulpverlening
op alle terreinen van het maatschappe-
lijk leven. Het door de heer De Pater
geformuleerde advies beperkte zich tot
een aantal incidentele verbeteringen bij
de gsd,maar ging niet in op struktuur en
beleidszaken.
Gerommel in de marge,vond Ineke Wind
en wilde de pvda nota opgenomen zien
in het advies van de heer De

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden ledenf
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

Ineke Wind (pvda) in konflikt met
weth. Kors van der Mije

Pater. Want in onze nota worden de
toekomstige taken van de gsd en het
te voeren beleid konkreet aangegeven,
aldus Ineke.
Dat stuitte op verzet van de overige
kommissieleden , de heren De Pater,
Van Erp (d'66) en mej. de Jong, die
betoogden dat zij nog niet in de gele-
genheid waren geweest de aanbevelingen
van de pvda en de eventuele konsekwen-
ties te bestuderen.
Ineke Wind bracht haar kollega's en de
voorzitter onder ogen dat de gegevens
waarop de pvda-nota was gebaseerd al

ruim een half jaar geleden door middel
van door deskundigen opgestelde rap-
porten bekend waren e,n zij moest kon-
kluderen dat de leden en de voorzitter
gewoon verzuimd hadden zich op de
hoogte te stellen. De pvda-vertegen-
woordigster stond er op dat dit in het
advies aan b en w zou worden vermeld.
Even later barstte de bom toen zij Van
der Mije regelrecht aanviel het bestaan
van de pvda nota te negeren.
De meeste toehoorders op de publieke
tribune maakten de eksplosie niet meer
mee. Zij hadden uit protest de zaal ver-
laten omdat kommissielid mej. De
Jong de klagers van de gsd volgens hen
voor leugenaars had uitgemaakt. Mej.
de Jong sprak dij: met klem tegen. Zij
had alleen duidelijk willen maken dat
de individuele klachten over het funk-
tioneren van de dienst nóg niet wil zeg-
gen dat het hele apparaat niet deugt.

Wat is er woensdagavond nu beslo-
ten door de kommissie van maatschap-
pelijk welzijn ? Het door de heer De
Pater geredigeerde advies gaat na het
verwerken van de nodige korrekties
en aanvullingen naar b en w en de no-
ta van de pvda zal er ter kennisname
worden bijgevoegd. Afschriften van
het advies zullen aan de samenstellers
van het krities pvda-rapport over de
gsd, de klagers van de dienst en de
pers worden toegezonden. Binnen-
kort zal er nog een gesprek met de
klagers plaats vinden over de stand
van zaken m.b.t. verbeteringen van
de gsd.
Na afloop van de bijeenkomst verliet
Ineke Wind nogal gedesillusioneerd de
zaal.'Het verloop van het debat en de
besluitvorming heeft me danig gefrus-
treerd,'zei ze.
Maar zo teleurgesteld en ontevreden
behoeft ze niet te zijn.
De kommissieleden en straks b en w en
de raad kunnen er niet meer onderuit te
gaan doen wat zij reeds eerder heeft
gedaan : zich serieus gaan buigen over
de mogelijkheden de gemeentelijke
hulpverlening aan mensen in nood te
verbeteren.
De heer De Pater zei tfegen de koerant:
'Er staan veel behartenswaardige din-
gen in de nota van de pvda. Zaken die
zeker de moeite van het bestuderen
waard zijn'.

TIHEZ SUR LE PIANIST

van de franse regisseur Francois Truf-
faut wordt vanavond en morgenavond
vertoond in de filmzaal van de open-
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg.
De voorstellingen beginnen om 9 uur.

Wat men ziet gebeuren is een soort in-
terne worsteling, waarbij de regisseur
herhaaldelijk met zijn onderwerp over-
hoop ligt - hij moet een thriller ver-
filmen met al de emotionele poespas,
ontrouw, moord en doodslag, gangster-
bedrijvigheid, die daarbij gebruikelijk
is, en hij wil eigenlijk iets heel anders
doen. Hij is nu voortdurend bezig die
twee ambities binnen het raam van
zijn film met elkaar te verzoenen. Hij
zet de kriminaliteit op losse schroeven
door met de boeven wat de spot te
drijven, en dat kan want het zijn geen
grimmige ellendelingen; maar in het
slot moeten ze dan weer op last van
het revolververhaal heel echt moord-
dadig funktioneren, en de filmmaker
dient weer zijn draai te nemen. Zo ziet
men Truffaüt eigenlijk van begin tot
eind manoeuvreren, heel bekwaam,
heel behendig en heel koppig ook wel.
De hoofdfiguur van zijn film heeft hij
tot zijn favoriet gemaakt. Het is de
danskroeg-pianist Charlie, een wat
droevige figuur dje tot tweemaal toe
een vrouw ontmoet die hem wil hel-
pen boven zijn miljeu uit te komen.
De eerste keer zal dat tijdelijk lukken.
Hij weet naam te maken als concert-
pianist, maar als hij verneemt dat on-
trouw van zijn echtgenote de weg voor
hem gebaand heeft kan hij de slag niet
verwerken; de vrouw pleegt uit wroe-
ging zelfmoord en hij raakt aan lager

wal. Als kroegpianist onder een schuil-
naam werkzaam, is het dan een begrij-
pend café-dienstertje dat zijn vertrou-
wen wint en hem er bovenop wil riel-
pen. Maar dat mag van het scenario
niet: de kriminele krachten die voort-
durend op de achtergrond van het
verhaal aktief waren veroorzaken een
vuurgevecht. De zo door het lot be-
proefde pianospeler zinkt neer bij haar
ontzielde lichaam in de sneeuw.

Op 23 mei 1979 zijn onze fijne ouders en grootouders

WILLEMBOS
en

MARTJE BOS - DE MUINCK

50 JAAR GETROUWD
Wel iets om te vieren dachten wij en dat gaan we dan ook doen en wel op
zaterdag 26 mei 1979 in het Gemeenschapshuis.
Dan nemen pa en moe een vrije dag en houden receptie voor klanten,
vrienden en bekenden van 15.00 tot 17.00 uur.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen. ' -

Help
ons

helpen.

Geef,

Gin>:6868
Rode Kruis-Den Haag

eanduoortse Noeranh

( I.M. )

CIRCUIT
VAN
IDN/DORT

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK
Ma. G ENER AL MOTORS ^~

vergelijkingstest
Di. GENERAL MOTORS

vergelijkingstest
Wo. GENERAL MOTORS

vergelijkingsnest
POLITIE Noordwijkerhout
rijvaard igheidsl essen

D° GENERAL MOTORSn

Za.

vergelijkingstest

TEAMWIMEDO
slaloms

Zo. CENAV
cursus hogere rijvaardigheid.

Inlichtingen
Tel. 8284

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 13 mei a.s.:
09.30 uur : Gemeenschap, dienst in de

geref. kerk herv./geref.
10.30 uur : Jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 mei ais.
09.30 uur : Gemeenschap, dienst in de

geref. kerk, herv./geref.
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne-

broek.

PROTESTANTENBOND
zondag 13 mei a.s.i
10.30 uur: Ing. G. de Nie-, vrijz. herv.

Haarlem.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 12 en zondag 13 mei a.s.:
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat
7 f lat 4, tel. 42 77.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

adviesdiensten

WETSWJNKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Efirtte en derde woensdag van de maand
van 17-30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie; van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus-100. 2040 AC Zand
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Nöorderstraat 1. tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan-

. dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2. Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.



EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. de beneden-duplexwoning

VAN LENNEPWEG 71 zw.
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mers.
Huurprijs f. 108,80 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2-persoons-huishoudens.

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 607
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 358,90 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2-persoons-huishoudens.

3. de garage
VOLTASTRAAT J.
Huurprijs f. 60,00 per maand.

De toewijzing van deze woningen en garage ge-
schiedt op het lidmaatschapnummer van de ver-
eniging. Het bestuur verstrekt een bereidverkla-
ring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van Bur-
gemeester en Wethouders van de Gemeente
Zandvoort. De inschrijving dient schriftelijk vóór
dinsdag 15 mei 1979 om 19.00 uur te geschieden
aan het kantoor van de vereniging onder vermel-
ding van : Lidmaatschapnummer en Geboorteda-
tum. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 17 mei 1979 om 2
uur in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

RUILWONINGEN MAAND MEI 1979

1. Aangeboden : eengezinswoning Hobbe-
mastraat (gem.woning)
Huurprijs f. 89,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning in Zand-
voort-noord.

2. Aangeboden : eengezinswoning Hobfae-
mastraat (gem. woning)
Huurprijs f. 102,30 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning (niet in de
Celsiusstraat).

3. Aangeboden : beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 110,65 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

4. Aangeboden : eengezinswoning Burg.
Beeckmanstraat.
Huurprijs f. 164,70 per maand.

Gevraagd : elders een eengezinswoning
(niet in noord)

5. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg.
Huurprijs f. 186,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

6. Aangeboden : eengezinswoning Cel-
siusstraat.
Huurprijs f. 187,65 per maand.

Gevraagd : een beneden-flatwoning in
Zandvoort-nrd.

7. Aangeboden : eengezinswoning (zon-
der c.v.) in de Van Leeuwenhoek-
straat.
Huurprijs f. 203,10 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning (zonder
c.v.) met een garage in de Van Leeu-
wenhoekstraat of omgeving.

8. Aangeboden : flatwoning Flemingstraat
Huurprijs f. 441,00 per maand.

Gevraagd : flatwoning Keesomstraat.

9. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 468,10 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alléén volgens de
richtlijnen van de r uilregeling. Belangstel-
lende huurders van E.M.M. of Gemeente-
woningen dienen voor eind Mei schrifte-
lijk te reageren onder vermelding van : de
aan te bieden woning en lidmaatschapnum-
mer en geboortedatum,

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

Gevr. 2 halve dagen per w.
(9-12 uur) hulp i.d. huis-
houding, f. 10,-- p.u. Bel-
len na 19.00 uur, tel. 76 11.

Gevraagd HUISHOUDELIJKE
HULP voor ochtend of mid-
dag per week, f. 10,- per
uur. Mevr. C. van Erp, Burg.
van Fenemaplein 7 flat 14,
tel. 5539.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Te koop BROMFIETS
"Sundap" i.pr.st. Pr.n.o.t.k.
Vondellaan 9 na 16.00 uur
te bereiken.

Diverse gebruikte fïatsen
voor klein en groot v.a.
f. 50,-
Ruime sortering nieuw
merk fietsen met korting
en garantie,- diverse gebruik-
te brommers, rijklaar o.a.
'Sundap', 'Kreidler',.'Puge',
'Yamaha', tevens inruil en
inkoop tegen de hoogste
waarde.
Reparatie in l dag klaar,
gratis gehaald en gebracht.

Tel. 6773
Uw adres voor onderdelen
en banden.
B. Lukkassen, Nieuwe
Spaarnewoudestraat, Haar-
lem (zijstr. v.d. Herenvest,
nabij benzinestation).

NETTE VERKOOPSTER
gevraagd

17 -20 jaar
Bakkerij van der Werff,
Gasthuisplein, 3, tel. 21 29.

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties .

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

Sthitdeti

H.C.

Tel.
2*38

gemeente
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen Huisvuil
Op donderdag 24 mei (Hemelvaartsdag) zal
geen huisvuil worden opgehaald.
Op maandag 4 juni (2e Pinksterdag) zal geen
huisvuil worden opgehaald.
Het is mogelijk om gratis huisvuil af te geven
bij het vuillaadstation aan de Van Lennepweg,
op zaterdag 2 juni van 09.00 - 12.00 uur.

De directeur, ing. N. Wertheim.

Haal warmte en kleur in uw huis
met.bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975

Haltestraat 65, tel. 2060

Diverse DAMESBROM-
FEETSEN, rijklaar, v.a.
f. 100,-. Nieuwe Spaarn-
woudestr. 11, Haarlem
(zijstr. v.d. Herenvest), tel.
02507-6773.

Te koop aangeboden OPEL
REKORD 1900, bwjr. '77
km.st. 25.000. Keuring toe-
gestaan. Prijs f. 9.600,-.
Keesomstraat 409, tel. 6773.

Klaar terwijl u wacht!
Fotolijsten in alle maten,
fdeet/e voor moederdag.

De Boet
Winkelcentrum-Noord, Zandvoort,

telefoon 5655

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

l Neem nÜ juist een

credit-card
voor:

benzine of diesel
zelfbediening
f. 0,04 korting (diesel f. 0,02).
maand-rekening
dag en nacht geopend
géén storting vooruit

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

CB
üdNBM

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING •

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woningtijst op aanvraag beschikbaar

|RI IM KO0ZANDVOORTI
[Oranjestraat 2-12 tel.23 23(b.g.g. 3360) [

VERSTEEGE
•& ttocttofeltrbrtrfjf

fcalte*traat 13 • Zanbbooct
02507-4409

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

y. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Installatie bureau

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484



Donk Gobi Voerman
voor maar liefst
25 joar plezierig
samen werken...

medewerkers
Play-in Zandvoort
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den haag gereserveerd
over zandvoortse ruimtebelasting kort & klein

De bereidheid van Den Haag om 'mee
te denken'over de invoering van een
toeristenbelasting voor de bedrijfs-
ruimte van kafe's, bars, .restaurants,
e te., zoal s wethouder Aukema van fi-
nanciën meedeelde tijdens de vorige
week gehouden kommissievergaderin-
gen over de invoering van een toeris-
tenbelastihg.valt tegen. Het ministe-
rie van binnenlandse zaken, waaron-
der de toetsing van deze belasting aan
de wet resorteert, staat zeer gereser-
veerd tegenover een heffing voor niet-
logies verstrekkende bedrijven.

De haagse redaktie van het H D weet te
melden dat het genoemde ministerie
'erg zwaar tilt' aan het voorstel van b
en w, temeer daar Zandvoort als eerste
van de gemeente in ons land met een
dergelijke belastingmaatregel wil ko-
men. Het voornaamste probleem is
dat de oppervlaktebelasting (te beta-
len door horekabedrijven op basis van
de grootte van hun zaak) gezien kan
worden als een bedrijfsbelasting voor
de horeka. De inning daarvan is vol-

GESLAAGDE KONTAKTAVOND
CHR. MAVO

Omdat het kontakt tussen ouders en
leerkrachten doorgaans beperkt blijft
tot ouderavonden waarop het bespre-
ken van de rapporten en de vorderin-
gen van de leerlingen de hoofdschotel
vormt was het een goede gedachte van
de ouderkommissie van de Christelijke
Mavo het eens een beetje anders te
doen. De kommissie, die enige maan-
den geleden onder voorzitterschap van
de heer C. de Krijger van start ging, is
van mening dat een ongedwongen tref-
fen bij een partijtje klaverjassen, tafel-
tennis, sjoelen of scrabbelen een plezie-
rige band schept. En dat ze het bij het
rechte eind had bleek vrijdagavond
toen tal van ouders een kijkje kwamen
nemen in de school aan de Sophiaweg
waar ze, na hun krachten aan de'speel'
tafels te hebben gemeten, onder het
genot van een glas wijn en een hartig
hapje een gezellige boom opzetten.
Een bijzondere attraktie was het op-
treden van jazz-balletleerlingen van het
Dans- en Balletcentrum Gemma en
John de Boer. Uit de demonstratieklas
van veertig leerlingen selekteerde Gem-
ma voor deze avond groepjes die ach-
tereenvolgens 'Shame, Thank God it's
Friday' en 'The Jacksons' dansten.
Goed gekozen waren de tricots in ver-
schillende kleuren en de fraaie paarse
jurken die, zoals alle voor de uitvoerin-
gen benodigde kostuums, uit Engeland
komen.
De drie dansen in een choreografie van
Gemma de Boer werden voortreffelijk
uitgevoerd. Het dankbare applaus, de
bloemen en de attentie voor de sym-
pathieke balletpedagoge waren dan ook
alleszins verdiend. De jazz-dancers kre-
gen behalve een kadobon ieder een
fraaie rode roos aangeboden. Een bij-
zonder charmant gebaar !

gens de wet voorbehouden aan het
rijk. Bovendien zijn er minima en ma-
xima aangegeven. Zodra een gemeente
zich daarmee zou gaan bemoeien, be-
geeft ze zich op een belastingterrein
van de staat.
Daarnaast hikt het ministerie nogal
aan tegen de maatregel om Zandvoor-
ters uit te sluiten. Dat zou moeten ge-
beuren door van de te betalen taelas-
ting een bepaald percentage af te trek-
ken. Op het departement verwacht
men ook op dat punt nog moeilijkhe-
den.
Mocht de bewindsman het voorstel van

Zandvoort inderdaad afwijzen, dan is
daarmee vrijwel zeker de enige moge-
lijkheid om belasting van de dagtoerist
te heffen van de baan. Omdat men in
Nederland het principe van het vrije
strand wil handhaven, is afzetten van
stukken strand, zoals bijvoorbeeld nu
ook in West-Duitsland gebeurt, uitge-
sloten. Het ministerie van Binnenland-
se Zaken ziet daarom op het ogenblik
bij de huidige wetgeving geen alterna-
tief voor de oppervlaktebelasting.

• Ook deze week werd de hulp van de
politie ingeroepen bij de oplossing van
een groot aantal diefstallen. Bij een in-
braak in de bowling gingen onbekenden
er met een bedrag aan geld vandoor en
uit een opvangcentrum voor jongeren
aan de Van Speykstraat verdween
ruim f. 600,--. Uit een slaapkamer van
een woonhuis aan de Potgieterstraat
werd f. 3.500,- gestolen en uit een aan
de Dr. C.A. Gerkestraat gelegen hotel
werd f. 100,-- ontvreemd.
Drie diefstallen konden snel worden
opgehelderd.
Zondagavond hield de politie vier jeug-j
dige amsterdammers aan die op weg wa-
ren naar hun woonplaats. De auto
waarin zij reden bleek even tevoren

uitbreiding van gezinszorg
in zandvoort
Eind vorige week hield de heer J.A.v.d.
Putte, direkteur van de Stichting Ge-
zinszorg Kennemerland Zuid, een pers-
konferentie in het kantoor van de Stich-
ting aan de Heemsteedse Dreef, waarbij
ook staffunktionaris mejuffrouw J.M.
Wagenaar aanwezig was. De direkteur
had het goede nieuws te melden dat de
gezinszorg van het ministerie van CRM
een aanzienlijke uitbreiding van het
aantal hulpverleningsuren heeft gekre-
gen en dat komt er, vrij vertaald, op
neer dat ook in onze gemeente de be-
jaarden- en gezinszorg kan worden uit-
gebreid.

Goed nieuws dus, zeker nu er naar ge-
streefd wordt de zelfstandigheid van
de oudere inwoners zo lang mogelijk
te behouden. Om bij de bejaardenhulp
te beginnen, deze ligt gedeeltelijk op
het huishoudelijke vlak maar in de prak-
tijk is gebleken dat het kontakt met de
helpster voor de vaak alleen achterge-
blevene belangrijker is dan gelapte ra-
men en een gezogen gang. Toch zal de
bejaardenverzorgster wel eens voor

mevr, kraan-meeth ._

problemen komen te staan en om haar
zo goed mogelijk op haar taak voor te
bereiden geeft mejuffrouw Wagenaar
oriënteringskursussen over o.a. voeding
van bejaarden, lichte ziekenverzorging,
mediese en ook geestelijke begeleiding.
Zoals wij al schreven kan nu ook de
gezinshulp in Zandvoort worden uit-
gebreid. Deze hulp is vanzelfsprekend
van heel andere aard en bovendien tij-
delijk. Meestal betreft het gezinnen
waar de moeder door opname in een
ziekenhuis een tijdje het heft uit han-
den moet geven, of wél thuis zijnde,
toch niet in staat is haar huishouding
te runnen. Voor helpsters die zich
met de zorg van zo'n gezin willen be-
lasten worden er ook oriënteringskur-
sussen gegeven, zij het dat die heel
verschillend zijn van de kursussen voor
bejaardenhelpsters.
Dan bestaat er nog een derde vorm
van hulpverlening, de z.g. Alpha-hulp.
Alpha-hulp is het verrichten van huis-
houdelijke werkzaamheden in gezin-

nen waar deze werkzaamheden door
ziekte of andere onvrijwillige oorzaken
tijdelijk niet kunnen worden gedaan.
Tot zover dus vergelijkbaar met gezins-
hulp. Het verschil is echter dat de help-
ster niet in dienst is van de Stichting
Gezinszorg maar van degene die de
hulp ontvangt. Er is dus geen relatie
met Gezinszorg en er vindt ook geen
begeleiding plaats. De betaling geschiedt
rechtstreeks door de Alpha-kliënt aan
de helpster. Gezinszorg bemiddelt alleen
maar bij deze vorm van hulpverlening.
De uitbreiding van het aantal hulpver-
leningsuren was noodzakelijk omdat in
de afgelopen jaren veel mensen minder
uren hulp kregen dan ze eigenlijk nodig
hadden. Daarnaast kon aan nieuwe
hulpaanvragen niet altijd worden vol-
daan, terwijl de helpsters door gebrek
aan uren onvoldoende tijd voor begele~i-
ding beschikbaar hadden. Daarin komt
nu gelukkig verandering, mits
Het probleem waarmee Gezinszorg

thans te maken heeft is namelijk dat er
sinds enige maanden bijna geen aanbod
is van hulpkrachten en daarom wordt
ook de vakantietijd met zorg tegemoet
gezien. De^helpsters hebben vanzelfspre-
kend recht op vakantie en daardoor zal
een aantal mensen de zomermaanden
van noodzakelijke hulp verstoken blij-
ven. Daarom zijn vakantiekrachten die
in de maanden juli en augustus ten-
minste 3 weken achtereen hulp kunnen
geven, van harte welkom. Maar niet al-
leen die vakantiekrachten zijn welkom.
De Stichting Gezinszorg Kennemerland
Zuid zit te springen om dames die zich
part-time in Heemstede, Bloemendaal,
Bennebroek en Zandvoort voor dit
werk zouden zillen inzetten. Wat onze
gemeente betreft worden inlichtingen
gaarne verstrekt door het kantooradres
Burg. Engelbertstraat 18, tel. Bejaar-
denzorg no. 23 15 en Gezinszorg no.
7053.

door het kwartet te zijn gestolen in
de Tjerk Hiddestraat. Twee 16-jarige
jongens uit Haarlem werden in de
kraag gegrepen toen zij probeerden
een fiets te stelen en een strandpach-
ter vond de uit zijn paviljoen gestolen
konsumptiegoederen terug in de nabij-
heid van'zijn nering.

« Donderdagmiddag stak op de Jacob
van Heemskerkstraat een 8-jarig meisje
onverwacht de rijweg over en werd door
een passerende motor gegrepen. Met
een verwonding aan het rechteronder-
been werd het kind overgebracht naar
het Diaconessenhuis in Haarlem.

• Midden vorige week kwam de brand-
weer in aktie voor een duinbrand langs
de spoorlijn ter hoogte van de Reamur-
straat in Zandvoort nw-noord. Onge-
veer 200 m2 duinbeplanting ging ver-
loren voor het vuur kon worden be-
dwongen.

• Bij een vorige week gehouden snel-
heidskontrole werden in totaal zestien
automobilisten bekeurd.

• Zondagavond raakte een 20-jarige
zandvoortse automobilist aan zijn rech-
terschouder gewond,toen de wagen
waarin hij reed enkele malen over de
kop sloeg. Het ongeluk gebeurde in de
bocht aan het eind van de boulevard
Paulus Loot. De jongeman raakte de
macht over het stuur kwijt, waarna de
wagen van de weg raakte en door de
afrastering van het lager gelegen par-
keerterrein vloog.

• Tradietiegetrouw organiseert de af-
deling Zandvoort van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij Tuinbouw-
en Plantkunde ook dit voorjaar een
avondwandeling door de Amsterdam-
se Waterleidingduinen, en wel op vrij-
dag 18 mei a.s. Drie deskundigen op
het gebied van flora en fauna, de heren
Castien, Van Honschooten en Warmer-
dam, zullen de deelnemers attent ma-
ken op fraaie plekjes in dit unieke na-
tuurgebied. Aan de wandeling, waar-
voor men 's avonds om 7 uur bij de in-
gang aan de Zandvoortselaan (tegen-
over Nieuw Unicum) samenkomt, zijn
geen kosten verbonden.

sanduoorf se Noeranh

Eergisteren heeft het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen een 3-0 zege ge-
boekt op degradatiekandidaat QSC en
is daardoor in de race gebleven voor
het afdelingskampioenschap. Koplo-
per Stormvogels behaalde eveneens
een overwinning en wel op Nw. Ven-
nep met 3-2.

Direkt na de aftrap van de ontmoeting
nam QSC op verrassende wijze het ini-
tiatief, overrompelde Zandvoortmeeu-
wen met een serie snelle aanvallen en
hanteerde bij de verdediging van eigen
home op niet onbekwame wijze de
buitenspelval. Zandvoort werd er door
in verwarring gebracht -QSC was in
deze kompetitie een zwakke ploeg ge-
bleken- en keeper Ed Steffers
moest al zijn talenten aanwenden om
QSC het scoren te beletten. Langzaam
maar zeker hervond de voorhoede van
de kustbewoners zijn vorm van de laat-
ste weken en dwong QSC tot de terug-
tocht naar de eigen speelhelft. De in
het nauw gebrachte QSC achterhoede

verdedigde zich uit alle macht en in de
eerste fase van de belegering door Zand-
voortmeeuwen met sukses. Het geluk
hielp de ploeg ook een handje toen
Engel Koper op enkele meters afstand
van het doel naast knalde en de arbi-
ter een goai wegens buitenspel af keur-
de.
Maar in de laatste zeventien minuten
van de eerste helft ging het bergafwaarts
met QSC. In de 28e minuut lanceerde
Kees Bruin een onhoudbaar schot (1-0)
en 8 minuten later was het Albert Vis-
ser die inkopte (2-0). Er ging een voor-
zet van Teun Vastenhouw aan vooraf
die de moeite van het vermelden waard
is.
Een minuut na de aanvang van de twee-
de helft raakte Chris Jongbloed na een
botsing met een tegenstander gebles-
seerd en moest het veld verlaten. Hij
werd vervangen door Jan F. Keur. QSC,
zeker geen timide ploeg zondagmiddag,
drong enkele malen gevaarlijk op in de
richting van het ZVM-doel. Maar wat
het elftal ook ondernam Steffers viel

niet klein te krijgen. De vooerhoede
van Zandvoortmeeuwen bleef inmiddels
de mogelijkheden van een verdere uit-
bouw van de voorsprong aftasten. In
de 25e minuut vond de aanvalslinie een
zwakke plek in de verdediging van QSC.
Teun Vastenhouw, Wim van Staveren
en Kees Bruin stormden naar voren en
in die volgorde kwam het leer bij laatst-
genoemde speler terecht die de bal zon-
der mankeren in het net knalde (3-0).
Voor een verdere achterstand werd QSC
gespaard door de bovenlat van de doel-
palen.

In de kompetitie worden de eerste
zes plaatsen ingenomen door:
Stormvogels 2014 3 3 31 43-20
Zandvoortm. 2011 7 2 29 33-17
WSV '30 20 8 9 3 25 27-20
Beverwijk 20 610 4 22 23-19
TYBB 20 6 9 5 21 25-26
Nw.Vennep 20 8 3 9 19 26-28



PVDA EN CDA BELEGGEN
IN ZANDVOORT
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
OVER VERKIEZINGEN
EUROPEES PARLEMENT

Deze en komende week wordt in Zand-
voort aandacht besteed aan de a.s. ver-
kiezingen van een Europees-parlement.

Morgen, woensdag 16 mei, spreekt op
een openbaie veigadermg van de afde-
Img Zandvooit van de pvda de voorma-
hge vara-ombudsman en tv-kommenta-
toi.Johan van Minnen,over nut en bete-
kenis van deze verkiezingen. Van Min-
nen staat bij de socialisten op een 4e
plaats voor een zetel in het Europees
parlement, en zal vrijwel zeker worden
gekozen.
Dat maakt zijn visie op dit demokraties
instituut ekstra interessant. Na de inlei-
ding van de toekomstige Euro-parlemen-
tarier is er voor de toehoorders gelegen-
heid om vragen te stellen en met hem
van gedachten te wisselen. De bijeen-
komst vindt plaats in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat
en begint om 20.00 uur.
Woensdag 23 mei belegt de afdeling
Zandvoortvan hetcda-een bijeenkomst
over hetzelfde onderwerp in de Calvijn-
zaal van de gereformeerde kerk aan de
Julianaweg. Drs. A.M. Oostlander, der-
tiende op de lijst van christen demokra-
ten voor het Europees parlement -maar
dit beschouwen zij niet als een onge-
lukgsgetal- zal dan zijn opinie geven
over het parlement. Langs schriftelijke
weg kunnen er vragen aan de spreker
worden gesteld. De vergadering in ge-
noemde zaal begint om 20.00 uur.
De europese verkiezingen zullen van
7 t.e.m. 1 O juni a.s. in de EEG landen
plaatsvinden met in totaal zo'n 180
miljoen kiesgerechtigde burgers. De
datum voor de verkiezingen is in ons
land vastgesteld op donderdag 7 juni
a.s.

luisteren naar
en praten met

innen
in het

GEMEENSCHAPSHUIS
over

Wat kunnen nederlandse socialisten
bereiken in europa ?

U bent welkom
MORGENAVOND 8 UUR

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties
QASQEYSER3 - QASHAARDEN

Verhelpen van etorlngen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gae- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

omroepers

Mevrouw DEKKER
dierenarts

vrijdagmiddag 18 mei a.s.
GEEN SPREEKUUR

Avondspreekuur gaat ge* •
woon door van 19-20 uur.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

Morgen om 10.00 uur begint bij
Modehuis Papillon een

Oh 'K geen uitverkoop
maar. -------------- HAAST U!U

DIOZE KONFEKTIE VER
Wegens het te lang uitblijven van de
zomer en onze enorme voorraden
verkopen wij onze:

japonnen, regenmantels, rokken,
blouses, bonneterrie, pantalons,
blazers en badkleding.

met hoge kortingen!

Onze prijskaartjes zijn gemerkt met drie kleuren:

TING

MODEHUIS PAPILLON
Binnenweg 132
Heemstede
Donderdag avondverkoop

Betaalbare mode voor moeder en dochter

H altestraat 40
Zandvoort
Vrijdagavondverkoop

en 't hele jaar op zondag geopend.
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losse eksemplaren. f 0,30 /advertentietarief: f 0,29 p mm (kontrak t prijken op aanvraag) / postgiro 2911087 / bank- ned middens t andsbank. rekeningnummer 67 13 60.221 / giro van de bank 3 555 5lnv de zandvoortsè koarant

KOERANT OP WOENSDAG

In verband met Hemelvaardag op donderdag 24 mei verschijnt de Zandvoortse
Koerant volgende week alleen op woensdag 23 mei.

nieuws
kort & klein

• Het aantal bij het buro van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in-
geschreven woningzoekenden bedroeg
in het eerste kwartaal van dit jaar 370,
32 personen meer dan in het laatste
kwartaal van het vorig jaar, Ook nu
weer wordt het leeuwendeel van de wo-
ningzoekenden door alleenstaanden
ingenomen (120) op de voet gevolgd
door a.s. echtparen (85). Samen
ruim 55 procent van het aantal gere-
gistreerden.

NOG GEEN BEGIN v

VAN RESTAURATIE
GROOT BENTVELD
Het dagelijks bestuur van de gemeente
Zandvoort heeft aan het aannemersbe-
drijfJ.M. Bakker bv. te Nieuw Vennep
toestemming verleend om over te gaan
tot restauratie en verbouw van Groot
Bentveld. Het restauratieplan van de
firma heeft de instemming van de
rijksdienst voor de Monumentenzorg
die het eeuwenoude gebouw .al ver-
scheidenejaren op de monumenten-
lijst heeft staan.
Het staat echter vrijwel vast dat de
bouwonderneming uit Nieuw Vennep
vooreerst niet met het herstel van
Groot Bentveld zal beginnen. Zolang
er nog geen beslissing is gevallen over
de bouwvan ruim twintig bungalows
op het vijf ha. omvattende landgoed
voelt Bakker er niets voor de restau-
ratie en verbouwing van het landhuis
uit te voeren. Met een deel uit de op-
brengst van de verkoop van de grond
en de riante buitenverblijven wil de
aannemer de opknapbeurt van het
pand bekostigen.
Voor het terrein van Groot Bentveld
is een bestemmingsplan in vöorberei-
ding en de dienst van publieke wer-
ken van de gemeente Zandvoort heeft
in nauwe samenwerking met de pro-
vinciale planologiese dienst schetsen
gemaakt voor de indeling van het
landgoed t.b.v. de bouw van de bun-
galows. Zoals bekend is o.a. de Stich-
ting Groot Bentveld, die streeft naar
het behoud van de heerlijkheid, en
een aantal bna architekten in de regio
niet gelukkig met de verkaveling van
het terrein.

ook in zandvoort telefoonketen?

9 mei -15 mei 1979
geboren : Manon Pauline Roelfine,

dv. J. v.d. Mije en H.E. Roodvoets.

overleden : Jan Al bias, oud 62 jaar;
Gijsbert Marinus Ruitenbeek,oud 80 jaar,
Welletje de Geus, geb. Wiedemeijer, oud
93 jaar.

ondertrouwd : Wiilem Keur en Alei-
da Inge-van Os.

Getrouwd : Cornelis Klein en Corne-
lia Hendrika de Beer; Gustaaf Alexan-
der Marcelle en Catharina Maria Vlees-
houwers.

overleden buiten de gemeente : He-
lena Anna Hesterdina van Stock, oud 87
Jaar; Anna Maria Leeuwerke, geb. Sou-
wer, oud 81 jaar.

In diverse plaatsen in ons land funktio-
neren de zogenoemde telefoonketens.
Oudere mensen, die alleen wonen, heb-
ben dagelijks telefonies kontakt met el-
kaar. Ook in het weekend en tijdens de
feestdagen. Er is gebleken dat de zeker-
heid van dat telefoontje iedere morgen
een geruststellende uitwerking heeft

Op het Zandvoortse Centrum voor vrij-
willige hulpverlening kwam van enige
nogal geïsoleerd en alleen wonende
ouderen een vraag binnen naar de mo-
gelijkheid ook in Zandvoort zo'n tele-
foonketen op te zetten.
Nu wil het Centrum onderzoeken of er
bij de oudere en nog zelfstandig wonen-
de bevolkingsgroep belangstelling be-
staat voor een telefoonketen. Je leest
soms in kranten over alleenwonenden,
die na een ongelukkige val in huis, pas
na uren -en soms zelfs pas na een dag-
door buren of leveranciers werden ont-
dekt en van huip konden worden voor-
zien. Ook in Zandvoort is dit in de af-
gelopen wintermaanden diverse keren
het geval geweest.
Wat is de bedoeling van een telefoon-
keten ?
Mensen in staat te stellen iets voor el-
kaar te betekenen en elkaar tot steun
te zijn.
Redenen hiervoor kunnen zijn 'ziekte,
eenzaamheid, ouderdom, behoefte aan
kontakt met anderen, maar bovenal
zich wat geruster kunnen voelen.
Hoe werkt een dergelijke keten ?
De leid(st)er begint en belt de eerste
deelnemer op. Deze belt de tweede, de
tweede belt de derde enz. De laatste
belt de leid(st)er op en zo is de keten
weer gesloten.
Bij geen gehoor wordt aktie onderno-
men en wordt er nagegaan of er iets
aan de hand is. Daarom is het wel be-
langrijk om tijdig te melden aan de
leid(st)er als men op een bepaalde dag
of gedurende een bepaalde periode niet
aanwezig is.
Het is de bedoeling dat elk gesprek kort
gehouden wordt om te voorkomen dat
het te lang gaat duren eer de hele keten
rond is. Later op de dag kan men desge-
wenst altijd nog eens met iemand uit
de keten kontakt opnemen.
Overwegende dat voorjaar en zomer
niet de meest geschikte maanden zijn
om met de opzet van een telefoonke-
ten te beginnen, is het centrum van
plan om het komende najaar (b.v. in
september) hiermee te starten. Op het

ogenblik hebben zich vijf deelnemers
gemeld, maar -zo blijkt uit de praktijk-
er zullen zeker tien a twaalf personen
moeten zijn.
Mocht blijken dat er zich na dit kran-
tebericht voldoende deelnemers aan-
melden op korte termijn, dan kan een
eerdere start worden overwogen.
Wilt u meer informatie of heeft u in-
teresse om mee te doen, dan kunt u
bellen met J. Kraaijenoord, telefoon
64 98 of A.R. Los, telefoon 34 34 of
met het Centrum, telefoon 73 73.
Ook is het mogelijk om (geheel vrijblij-
vend ! ) wat meer informatie te on'tvan-

gen door een berichtje aan : Centrum
voor Vrijwillige hulpverlening, postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
Ter aanvulling nog het volgende :
het Centrum voor vrijwillige hulpverle-
ning verleent aan Zandvoortse ingezete-
nen die hierom verzoeken, velerlei soor-
ten hulp. Ook wordt informatie verstrekt
over allerlei voorzieningen of een per-
soonlijk advies wanneer daarom gevraagd
wordt. Het Centrum is te bereiken via
telefoonnummer 73 73 op alle werkda-
gen van 11-12 uur of schriftelijk via
bovengenoemde postbus.

• Vanavond draait in de jongerensocie-
teit 'De Nachtuil' onder de titel Janis
een film over het leven van de zangeres
Janis Joplin. De voorstelling begint om
half acht en de entree bedraagt f. 2,50
voor leden en f. 3,50 voor niet-leden.

• 'Zonne-energie maak er werk van'
is de naam van de informatie- en dis-
kussiebijeenkomst die zaterdag 19 mei
wordt gehouden in het Konsertgebouw
te Haarlem.
Van 14 tot 17 uur wordt daar gespro-
ken over de zonne)energie, het beleid,
de oplossing, de werkgelegenheid en
de struktuele inpassing. De acht orga-
niserende groepen maakten hiervoor
een energiewerkmap die voor f. 2,50
te koop is in de Wereldwinkel, Oranje-
straat 2a.

• De duiven van de leden van de post-
duivenvereniging PV Pleines namen on-
langs deel aan een wedvlucht v.a. Soig-
nies. De volgorde van binnenkomst
van de duiven luidt :
J. de Vos 1-15; Comb. Driehuizen 2-7-
13-23-29; C.' Visser 3-10; Cob. Terol
Sinnige 4-14-24-28-31; Comb. Meulen
-Koper, 5-9-18-21; P.Peters 6-19-20-25-
30; R. Driehuizen 11-12 ; P. Koper 16;
W. Terol 22; A. Molenaar 26-33 en
J.B. Koper 8-17-27.

• Dit jaar vindt het tradiotionele zo-
merkonsert van het Nrd. Hld. Phl. Or-
kest plaats op zaterdag 30 juni a.s. In
de hervormde kerk aan het Kerkplein
zullen werken worden uitgevoerd van
Bach, Mozart en Beethoven. Ats solist
zal de violist Herman Krebbers optre-
den. De uitvoering begint om 20.30 uur.

pvda-kommissieleden stellen weth. Van der Mije voor . ..

Iaat welzijnskommissie
leiderdorp bezoeken

mei H.W.
11 03.53
12 04.33
13 05.09

L.W.
11.58
12.37
13.22

H.W. L.W.
16.06 00.09
16.55 00.59
17.30 01.37

14 05.41 13.44 18.06 02.10

Naar aanleiding van de vorige week ge-
houden diskussie in de raadskommissie
voor maatschappelijk welzijn over een
beter funktioneren van de gemeentelij-
ke sociale dienst Zandvoort.hebben de
pvda-kommissieleden Ineke Wind en
Ab van der Moolen wethouder Kors
van der Mi je van sociale zaken verzocht
met de kommissie een werkbezoek te
brengen aan de Zuidhollands gemeente
Leiderdorp.

In deze gemeente werkt sinds verschei-
denen jaren een kollege voor de verle-
ning van bijstand aan de kliënten van
de sociale dienst en die schijnt,volgens
Ineke Wind,'voortreffelijk te funktio-
neren'. Tijdens de vorige week woens-
dag gehouden bijeenkomst van de kom-
missie voor maatschappelijk welzijn
pleitten beide pvda-vertegenwoordi-
gers voor de vorming van een dergelijk
kollege in Zandvoort. De leden van
het cda en de vvd, resp. De Pater en
De Jong, voelden er echter weinig voor
om op dit moment een dergelijk insti-
tuut aan het kollege van b en w aan
te bevelen. Daarvoor was volgens hen
nog veel studie nodig. Wel waren zij
bereid de gedachte van de pvda-afge-

vaardigden aan het gemeentebestuur
over te brengen.
Inmiddels heeft de vrouwelijke wét-
houder van Leiderdorp door middel
van een dagbladpublikatie laten we-
ten dat de zandvoortse kommissie
voor maatschappelijk welzijn van harte
welkom is zich van de situatie in haar
gemeente op de hoogte te stellen. Ine-
ke Wind en Ab van der Moolen willen
op deze uitnodiging ingaan en hebben
Van der Mije verzocht met de kommis-
sie een bezoek te brengen aan Leider-
dorp.
Het voorstel van de zandvoortse socialis-
ten voor de instelling van een kollege
voor bijstandtrekkers maakt onderdeel
uit van een pakket van maatregelen om
de sociale dienst van de gemeente een
'menselijk gezicht te geven'. Om dit te
bereiken wil de pvda o.a. de aanstelling
van een staffunctionaris bij de gsd die
de zogenaamde intake verzorgt. Deze
medewerker voert een eerste gesprek
met een aanvrager voor bijstand om
te bezien wat voor hulp de kliënt no-
dig heeft en hoe nijpend zijn of haar
geval wel is.
Leiderdorp heeft in het verleden een
proef met de intaker genomen, maar

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

06.19
07.00
07.47
08.43
09.51
11.07
12.25
00.59
02.02
02.54
03.44
04.25
05.04
05.45
06.22
07.00
07.41

14.23
15.04
15.50
16.46
17.57
19.11
20.28
09.02
10.05
10.57
11.47
12.29
13.11
13.51
14.25
15.09
15.44

18.45
19.30
20.08
21.20
22.29
23.47
- .-
13.33
14.33
15.19
16.07
16.53
17.32
18.09
18.48
19.26
20.02

02.55
03.33
04.11
05.26
06.34
07.51

. 08.04
21.37
22.39
23.23
00.11
00.58
01.38
02.13
02.57
03.30
04.05

dit eksperiment heeft niet aan de ge-
stelde verwachtingen voldaan. Inde
praktijk bleek het neer te komen op
een doublure. De kliënten moesten
hun verhaal tweemaal vertellen : één
keer aan de staffunktionaris en één
keer aan de ambtenaar die de uitke-
ring moet gaan verzorgen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer
was nog niet bekend of weth. Van
der Mije gunstig op de uitnodiging van
de socialistiese kommissieleden heeft
gereageerd.



groeten
uit zandvoort

HILDERING VIJFTIG JAAR IN WOLKEN VAN PARFUM

Gezien de enthousiaste reacties bleken wij met de herinnering
aan vooroorlogse hotels en pensions in de roos te hebben gescho-
ten. Daarom vandaag nog eens een 'Van ouds bekend Pension
-Direct aan Zee ~ "Gezellige ligging", zoals eigenaar K. Rolle-
ma in de in 1917 verschenen gids van Zandvoott en omgeving
zijn pensio 'Beau Séjour', Duinweg no. l, aanbeveelt.

Het vijftig-jarig bestaan van Parfumerie .
Hildering op 15 mei j.l. ging in Zand-
voort niet onopgemerkt voorbij, net
zo min als eigenaar Henny Hildering in
Zandvoort onopgemerkt voorbij gaat.
En gezien het grote aantal bestuursfunk-
ties dat hij vervult is dat iets dat hij ook
helemaal niet zou willen.

Tijdens de receptie waren ze er allemaal,
zijn medebestuurderen van al die vereni-
gingen, en behalve hen zagen wij o.a.,
ook deputaties van Sociëteit Duyster-
ghast, toneelvereniging 'Op Hoop van
Zegen', De Wurf, zakenrelaties en kol-
lega-middenstanders.
Niet alleen de zaak in de Kerkstraat
stond vol bloemen, ook de Ankerzaal
van hotel Bouwes waar s'avonds'de
receptie werd gehouden veranderde
al heel gauw in een bloementuin en dat

mevr, kraan-meeth

die vaak van onverwachte zijden kwa-
men bewezen de gerbera's van een oude-
re inwoonster die goede herinneringen
had aan de door de heer Hildering jaren-
lang verzorgde uitgaansdag van de zand-
voortse bejaarden, en een bloemstuk van
de voormalige buurman uit de Thor-
beckestraat. Toon Hermans. Maar ook
de blijvende kado's waren er in allerlei
vormen, hetgeen met kreatieve vrienden
als Ge Loogman (beschilderde beelden
van Stan Laurel en Oliver Hardy) en
Edo van Tetterode, die namens het Na-
tionaal 1 april Comité een gipsen snuif-
proof Loeres (met een knijper op z'n
neus ! ) aanbood, niet zo verwonder-
lijk was.
Her Heierman'zorgde voor stijlvolle
achtergrondmuziek en gunde zich
slechts even rust toen zijn taak, zij het
wat luider werd overgenomen door de
Boerenkapel met in haar kielzog karna-
valsprins Bobo en zijn Raad van Elf.
Prins Bobo vond zelf dat het een on-
gebruikelijke tijd wasvoor een Prins
karnaval om naar buiten te treden.

ook zandvoortse socialisten
niet enthousiast
voor euro-verkiezingen
'Het wordt weer druk in de nederlandse
politiek. Op 7 juni zijn er verkiezingen
voor het Europees parlement. Dan kie-
zen we de 25 nederlandse afgevaardig-
den naar dat parlement. De pvda doet
van harte mee aan die verkiezingen'
Dit staat te lezen in een van de propa-
gandafolders die de plaatselijke afde-
ling van de partij woensdagavond met
stapels op een van de tafeltjes in het
Gemeenschapshuis had liggen-ter gele-
genheid van de spreekbeurt van een
van de socialistiese kandidaten voor de
Euro-volksvertegenwoordiging, Johan
van Minnen.

«

De niet van realiteitszin verstoken eks-
vara ombudsman en oud-tv kommenta-
tor,maakte aan het begin van zijn inlei-"1

ding over de komende europese verkie-
zingen de trouwe bezoekers van pvda-
bijeenkomsten duidelijk dat het van
harte meedoen van de nederlandse so-
cialisten aan deze verkiezingen nogal
overdreven is. Zij gaan, zo kon je uit
de woorden van Van Minnen opma-
ken, eerder schoorvoetend naar het
stemhokje dan uit volle borst en met
kracht van overtuiging. Levend in het
besef dat het Europees parlement nau-
welijks enige greep heeft op het doen
en laten van de Raad van ministers van
de EEG-landen.
Niettemin, betoogde Van Minnen, is
het zaak voor de pvda-kiezers om op
7 juni a.s. hun schreden naar hetstem-
lokaal te richten, want het zou een
ramp betekenen wanneer de socialis-
ten van Europa en in het bijzonder die
van Nederland onvoldoende in het
Euro-parlement zouden zijn vertegen-

woordigd. Dan krijgen de behoudende
krachten van rechts en het centrum het
voor het zeggen. Dat betekent, volgens
Van Minnen, weinig of geen aandacht
voor de noodzakelijke veranderingen
in de europese samenleving in progres-
sieve zin.
De kansen op een door socialisten ge-
regeerd Europa worden door Van Min-
nen overigens heel nuchter en realisties
getakseerd. De progressieve partijen
zullen Europa niet op korte termijn
kunnen hervormen in de maatschappij
die hen voor ogen staat. Niet alleen door
de tegenkrachten van rechts, maar ook
door de verdeeldheid in eigen rijen.
Maar Van Minnen ziet wel mogelijkhe-
den op langere termijn wanneer de so-
cialistiese partijen en andere linkse
krachten -waarbij Van Minnen het
Euro-kommunisme niet uitsluit- op
elkaar ingespeeld raken. Dan liggen er
wel degelijk mogelijkheden in het ver-
schiet voor maatschappelijke veranderin-
gen in Europees verband. En daarom
voelt Van Minnen niet voor het voor-
stel van een van de zandvoortse pvda-
leden om de verkiezingen te boycotten.
Daarmee zouden we rechts maar in de
kaart spelen en de linkse krachten bui-
ten spel zetten, betoogde hij.
Er is bovendien nog een andere reden
om naar de stembus te gaan voor voor-
uitstrevend Nederland. De europese ver-
kiezingen bieden een uitgelezen kans
om het cda/vvd -kabinet duidelijk te
maken dat het niet meer over een par-
lementaire meerderheid beschikt. Het
zou doodzonde zijn deze gelegenheid
-andere verkiezingen vinden dit jaar in
Nederland niet plaats- voorbij te laten

gaan. Het maatschappelijk draagvlak is
Van Agt al kwijt, nu het politieke nog,
aldus Johan van Minnen. Waneer pvda-

ers nog niet warm kunnen lopen voor
de a.s. europese verkiezingen dan zullen
ze toch in ieder geval hun stem willen
uitbrengen om daarmee de cda-premier
het sein te geven uit het Catshuis te ver-
dwijnen. Begin volgende maand kunnen
de progressieven twee vliegen in één klap
slaan: een sterke socialistiese'verte- •
genwoordiging in het Europees parle-
ment en een nederlaag voor het duo
Van Agt / Wiegel.
Het matig enthousiasme onder de socia-
listen voor de europese verkiezingen
werd woensdagavond overigens op
treffende wijze gesymboliseerd. Kon-
stant vielen de kolossale pvda-affiesjes
van de muur van de vergaderzaal.

A.s, maandag geeft de afdeling Zand-
voort van de vvd in hotel Bouwes in-
formatie over de europese verkiezin-
gen en woensdag het cda in de Calvijn-
zaal van de gereformeerde kerk.

maar het jubileum van Parfumerie Hil-
dering was een bij uitstek geschikte ge-
legenheid om oom Henny die er bij de
jaarlijkse lintjesregen ook dit keer weer
niet bij was, te begiftigen met de 'Hon-
neur van d'odeur', terwijl tante Miep
zich voortaan 'Prinses van de parfum'
mag noemen.
In zijn dankwoord voor alle gelukwen-
sen, bloemen en kado's merkte de heer
Hildering op dat deze mijlpaal slechts
door keihard werken werd bereikt. En
in dit verband wees hij op de zaken die
als paddestoelen uit de grond rijzen,
een paar jaar bestaan en dan weer ver-
trekken. En met zijn laatste zin zal echt-
genote Miep beslist nog veel gelukkiger
zijn dan met de haar door prins Bobo
verstrekte onderscheiding : 'Zorg dat
je een vrouw hebt die meehelpt, anders
komt er niets van terecht! '

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden|
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland

Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

( I.M. )

HERVORMDE KERK
zondag 20 mei a.s.:
10.30 uur : Ds. C. de Ru uit Heerde

mmv. kerkkoor
10.30 uur: Jeugdkapel dhr. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
09.30 uur: Ds. P. van Haal
19.00 uur: GEEN DIENST

\

PROTESTANTENBOND
zondag 20 mei a.s.:
10.30 uur : Mevr. Drs. A.A. in 't Veld,

n.h. Bentveld.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 mei a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 20 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor.

CIRCUIT

NDrVOORT

AKTIV ITEITEN
VOLGENDE WEEK

gn GENERAL MOTORS
Di vergelijkingstest

Wo. VERKEERSSCHOOL
Ter Hoeven
instructiedag
EXCELSIOR
wielrennen
R.T. NORDËIFEL
regelmatigheidsproef
GIJS VAN LENNEP

Do.

Vr.
Za.

en
Zo.

HARC
historische autoraces

Inlichtingen
Tel. 8284

medische dienst
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

t

ZUSTERDIENST
zaterdag 19 en eondag 20 mei a.s.:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep tel. 02526
- 64 95.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS?. ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

BKIIIM) THE BI] UI
De voorbereidingen voor het derde openlucht jazz-festival onder de naam 'Jazz
Behind The Beach', een projekt van sociëteit Duysterghast, zijn in volle gang.
Streefdatum voor het optreden van de bands op het Gasthuisplein is zaterdag
14 juli a.s. 'Jazz Behind The Beach' wordt gesponsored door een groot aantal
zandvoortse ondernemingen, maar om de kosten geheel te kunnen dekken
heeft de sociëteit onlangs om een subsidie van de gemeente gevraagd. De wét-
houders Aukema en Termes -bijzonder enthousiast over het jazz-gebeuren in
de dorpskern- hebben er in de jongste kommissievergaderingen voor gepleit
het gevraagde bedrag met f. 1.000,- te verhogen. Een voorstel, dat vooral de
handen van kommissielid Ter Veer op elkaar kreeg. Ny maar afwachten of de
gemeenteraad, die het subsidieverzoek waarschijnlijk in de eerstkomende
vergadering zal behandelen, ook zo royaal zal zijn.



geen manege in park

Het gemeentebestuur van Zandvoort is met de
Stichting Behoud Kostverlorenpark van mening
dat een permanente bedrijfsvoering van een ma-
nege in het Kostverlorenpark 'schade zal toebren-
gen aan het gebied! Het ligt dan ook niet in de
bedoeling in het te ontwerpen bestemmingsplan
voor het park aan paardestal op te nemen. Dit
schrijven b en w in hun antwoord aan de stich-
ting, die het kollege begin deze maand had ge-
vraagd om een standpuntbepaling t.a.v. bestaan
en gebruik van de manege midden in het kwets-
bare duinterrein.
Ruim 'twee weken geleden maakte behoud Kost-
verlorenpark het gemeentebestuur er in een brief
op attent dat de betonnen stal momenteel als
noodvoorziening voor het onderdak brengen van
een aantal paarden van een plaatsgenoot wordt
gebruikt. Die houdt zorgvuldig rekening met het
omringende duinterrein, maar de stichting vreest
dat na het vertrek van de paarden de huidige
eigenaars van het park de stal als manege zullen
gaan verhuren, Dit zal, aldus behoud Kostverlo-
renpark, schadelijke gevolgen hebben voor de

rijke flora en fauna van het park. Een schade die
onherstelbaar zal zijn wanneer de gebruikers van
de paarden van het terrein rifgebied maken.
De stichting is bijzonder ingenomen met de reak-
tie van het dagelijks bestuur van de gemeente en
ziet hierin een bewijs dat het de plaatselijke over-
heid ernst is met het leveren van een bijdrage aan
het voortbestaan van het Kostverlorenpark als na-
tuurgebied.

VERSTEE6E
-Jf ttacrtDieltrbtbrfjf

©alttstraat \B • Zan&booct

«Ctltfpon 02507-4400

ZOMERTIJDEN VAN

ANSJE MOLENAAR

ingaande vrijdag 18 mei a.s. ben ik open
van

4 tot en met 9 uur
's maandags blijf ik gesloten

TOT ZIENS

De Boet is 'n tot ver buiten de regio bekend
staande speciaalzaak in massief eiken

meubelen, exclusieve bankstellen,
-verlichting en -cadeau-artikelen.

In ons kleine, gezellige team van
vakkundige medewerkers zoeken wij op
korte termijn versterking in de verkoop.

Wij denken hierbij aan een

iemand van rond de 20 jaar, met enige
ervaring in de verkoop, liefst natuurlijk in
de meubel-branche. Maar evengoed kan

iemand met belangstelling voor dit vak en
hierin een gedegen opleiding wil volgen,
ook reageren, inventiviteit en plezierige
omgangsvormen zijn daarbij van groot

belang.

Voor een goede kracht betalen wij een goed
salaris, terwijl de secundaire

arbeidsvoorwaarden goed zijn. Bel voor het
maken van een afspraak onze heer

E. Nieuwenhoven.

Zijlweg 9 / Haarlem / (023) 320921

toer-in

noord-holland
Voor de elfde maal staat Noord-Hol-
land in de maanden juli en augustus in
het teken van 'Toer-in Noord-Holland'.
Een groot aantal evenementen speelt
zich deze zomer af tussen Texel en het
Gooi, tentoonstellingen en theater, mu-
ziek, orgel-, fiets- en boottochten, alles
wat er zoal te bedenken valt om toerist
en recreant het verblijf in de provincie
aantrekkelijk en interessant te maken.

Ook verschijnt, wederom in een oplage
van 165.000 eksemplaren, rond 12ju-
ni a.s. de gratis verkrijgbare Toer-in-krant,
die in 16 pagina's alle informatiegever de
evenementen verstrekt. Aan de hand van
de dagagenda over ruim 60 dagen met
meer dan 1200 vermeldingen en rubrie-
ken als 'de boer op', boottochten en
fietstochte, poppentheaters, tramrit-
ten en tien uitgestippelde 'Toeren'.
Toerend langs de hierin beschreven tra
jekten ontmoet men de vele attrakties
en ontrolt zich de historie van deze pro-
vincie. Rekreatieprarken houden daar-
naast zowel de aktieve en passieve va-
kantieganger plezierig bezig.
De Toer-in van dit jaar heeft als lei-
draad het motto 'ontdekking'. Noord-
Holland is een provincie waar nog veel
te ontdekken valt. Hoeveel rekreanten
(en ook Noordhollanders zelf) kennen
plaatsjes als Jisp, Valkkoog en Ooster-
land ? Dorpjes waar de tijd lijkt stil te
staan en waar-schitterende monumenten
naast manifestaties van nivo de bezoe-
kers verrassen.

Speciale manifestaties geven een ekstra
stimulans Noord-Holland in te trekken.
Zo valt voor het eerst sinds jaren de
Grote- of Nicolaaskerk in Edam te be-
kijken. Een imposante zeer ruime en
lange (67 meter) hallenkerk, jarenlang
gerestaureerd en nu gereed. In de kerk
zal een grote overzichtstentoonstelling
van het werk van Aart Roos worden in-
gericht. Schilderijen, gouaches, tekenin-
gen en monumentaal werk van deze veel-
zijdige kunstenaar die hart en ziel aan
Noord-Holland heeft verpand..
In een andere kerk, kleiner, maar even-
zeer de moeite waard : de oude Ursula-
kerk van Warmenhuizen, ontvangt de
limburgse kunstenaar Pieter Defesche,
en de Romaanse Michaelskerk in Oos-
terland op het nog voor velen onont-
dekte voormalige eiland Wieringen her-
bergt de friese 'lompenkoopman' Jopie
Huisman en vervolgens ook een groep
van vijf vrouwelijke kunstnaars.
Beeldende kunst volop in deze Toer-in,
want ook in Den Helder (Carel Willink
en Paul Citroen), in Hoorn (de onbe
kende Herman Gouwe) en Alkmaar (
(Gerrit Jan de Geus) zijn tentoonstel-
lingen te zien. Er zijn vijf poppenthe-
aters dit jaar die, in een vast 'theater'
(soms een kerk of een boerderij) regel-
matig voorstellingen geven. In Den
Helder, Abbekerk, Purmerend, Knollen-
dam en Enkhuizen. Het boerderijtheater
van Tom Wentink in Knollendam is te
bezoeken in kombinatie met een boot-
tocht.
Nieuw is het 'Toerfestival' dat in de
week van 24 t/rn 29 juli een gevarieerd
openluchtprograrnma zal bieden met
het optreden van popgroep 'The Tapes',
vokalisten Moniek Toebosch en de jazz-
groep van Martin van Duynhoven. Dit
festival dat telkens in de namiddag
plaatsvindt (alleen in Purmerend 's och-
tends tijdens de markt) doet de plaat-
sen Den Helder, Bergen, Enkhuizen,
Purmerend en Hilversum aan.
In park Velserbeek in Velsen-Zuid is er
een grote muziek- en theatermanifes-
tatie en kunstmarkt eind augustus.
Kinderen kunnen weer een dagje op
stap met de 'kinder-expres' op vijf
dinsdagen in juli en augustus. Voor de
orgel lief hebbers is er een speciale Toer-
in orgelkrant.

OPENBARE BIJEENKOMST

Maandag 21 mei 1979
spreekt in Hotel Bouwes

Mevr. Drs. IM. J. Ginjaar-Maas
lid van de Tweede Kamer voor de
VVD over de Europese verkiezingen

Aanvang 20.00 uur.
W/J REKENEN UITERAARD OP UW

ALLER AANWEZIGHEID!

ZEEWAARDIGE
ROODNAT VLETTEN
geschikt voor sportvisserij op de noordzee,
overnaads polyester huiddikte 9 mm.

Uit voorraad leverbaar.
Financiering mogelijk.

VAN ROODNAT & ZOON
polyester bootbouw

Industriestraat 42 - IJmuiden
Bel voor informatie 02550-14025 bgg.

02550-10786

restaurants

Visrestaurant
Duïvenvooraen

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

TELEFOON

02507-2824
Rutrvctrtgdiftatta/tl

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881



RAADHUISPLEIN
TELEFOON 2838

DOOF OFSZ® gfBnCHOZe VGrOUWng (verkoopruimte wordt 200 m2 groter)

hebben wij speciale aanbiedingen Sla uw slag!!
10 tot 50% korting! op al onze artikelen

** tnoctomrmruï van k.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

toestemming van k.v.k.

U belt....
Wij komen!

Gevraagd HULP voor een
ochtend per week. f. ] 0,--
peruur. Tel. 2512.

Te koop aangeb. FASTO
geiser, l jr. oud, 2 donzen-
dekbedden, witte linnen-
kast. Tel. 47 78.

BERLDNS gezin met twee
kinderen zoekt komforta-
bel vakantieverblijf van 4
t.e.m. 25 augustus. Brie-
ven onder nr. 370 buro
van dit blad.

Te koop 2 witte wastafels
met toebehoren, 2 witte
blocw.c.'s, twee radiatoren
voor c.v., serviesgoed. Pa-
trijzenstraat l, tel. 49 78.

VERMIST
Oude Angora poes, licht-
blauw. Tegen beloning te-
rug te bezorgen. Ben erg
verdrietig dat ik haar kwijt
ben. Catterijn Sandevoerde,
Kostverlorenstraat 38 - tel.
57 11 of politie bellen.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2. tel. 2164/3713. tel. na.
18.00 uur 6658

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RJTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

ffoew/erl(f
de politie?

w/af doereen
reehercde-feaw ?

Informatie
over het vak

is surveillance
ook hulpverlening ?

en de opleidingl/l/af is hef
üX^uoio \ gekste gevondenHoezietva/s \ ö voorwerp?
geWeruif?

Kom in de bus in Zandvoort:
woensdag 23 mei, Rotonde,van 1030 -18.00 uur.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Installatie bureau
OROENEIIEIN B.V.

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

V<jor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.O2507 8484*

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75 H. W. COSTER .v.
Makelaar o.g.

M
UdNBM
UdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

DEALER
Chrysler—Sixnca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEG E
O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte au^o'i

\
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raadhuisuitbreiding in partjes
_

De raadskommissies van advies en bij-
stand hadden gisteravond niet meer
dan een uur nodig om het kollege van
b en w te adviseren de voorgenomen
raadhuisuitbreiding in fasen uit te voe-
ren. De korte duur van de zitting
werd niet alleen veroorzaakt door een
grote eensgezindheid onder de rege-
ringspartijen, maar ook door een voet-
balwedstrijd die via de tv werd uitge-
zonden. Een gebeuren dat de meeste
kommissieleden niet wilde laten pas-
seren. Het kan echter ook zijn dat
men een tweede moeizaam en uitput-
tend debat wilde vermijden.

Vorige maand bereikten de kollege-
partners op het nippertje een kompro-
mis over de verwezeling van het pro-
jekt, waarover christen-demokraten
het hartgrondig oneens waren met so-
cialisten, demokraten '66 en inspraak
nu. Eerstgenoemde hielden vast aan
het door de architekten Ingwersen en
Wagenaar ontworpen totaalplan voor
de uitbreiding -zij het in een goedko-
pere versie dan de oorspronkelijke
opzet- terwijl de anderen dit te duur
vonden. Toen pvda samen met d'66 en
inspraak nu het onaanvaardbaar liet
klinken dreigde er een politieke breuk
in de koalitie te ontstaan. Die werd
voorkomen door een slim voorstel van
het cda de uitbreiding van het raad-
huis met stukjes en beetjes uit te voe-
ren. De uitgave voor de eerste fase van
de uitbreiding zou niet ver mogen uit-
komen boven hetgeen pvda, d'66 en
inspraak nu er voor over hadden en
men werd het eens over f. 4.000.000,-.
In deze procedure konden de partijen
elkaar vinden en gisteravond werd dit
door de kommissies bekrachtigd met
een advies aan b en w het karwij in
partjes uit te voeren.
Architekt Ingwersen deelde mede na-
mens zijn kollega Wagenaar mee, dat
uitvoering in fasen inderdaad mogelijk
was en binnen een bedrag van f.

m burgerlijke stand

16 mei - 22 mei 1979.
overleden : Alida Ensinck, geb. Kai-

ser, oud 71 jaar; Johannes Michaël Pe-
perkoorn, oud 58 jaar; Elisabeth Hele-
na Gronloh, geb. Bordes, oud 92 jaar.

ondertrouwd : Herman van der
Klauwen Martje Bos;Jovan Mirkovic
en Koertina Hendrika van Wijk.

getrouwd : Michaël Wasch en Karin
Paap ; Barrie Morton en Adriana Johan-
na Kuilboer ; Johannes Arie Henrie
Noltee en Marjolein Hoefnagel.

geboren buiten de gemeente : Mar-
tijn, zv. A.T.M. Kortekaas en S.J.M, van
Gog ; Mark Egbertus Johannes, zv. J.H.
M. Wijdemans en G.M.M. Mezenberg.

overleden buiten de gemeente : An-
na Maria Leeuwerke, geb. Souwer, oud
31 jaar.

4.000.000,- kon worden gerealiseerd.
Twee gemeentelijke diensten kunnen
in fase l niet worden ondergebracht:
financiën en personeel- en onderwijs-
zaken. Maar die krijgen in resp. het
oude raadhuis en het gebouw van pw
beter onderdak, verzekerden pvda en
cda. De vvd-kommissieleden verklaar-
den zich tegen de uitvoering van het
projekt in fasen en vonden de plannen
getuigen van een kippenhokmentali-
teit. De ambtenaren worden straks
allemaal in alkoofjes ondergebracht.
Dit werd fel bestreden door christen-

demokraten en socialisten. De ambte-
naren worden fatsoenlijk gehuisvest,
betoogden zij eendrachtig.
De f. 4.000.000,- zullen als volgt
worden geïnvesteerd: f3.500.000,-
in fase l en f. 500.000,- in de verbou-
wing van het huidige raadhuis.
Wanneer b en w het advies van de
kommissies overnemen wil men zo
spoedig mogelijk met de uitvoering
beginnen.

nieuws
kort & klein

• Eind vorige en begin deze week ont-
ving de politie weer tal van meldingen
van diefstallen en vernielingen . Wat
het laatste betreft geniet het leksteken
van autobanden op dit moment de
voorkeur. Uiteraard anoniem bedreven
en zonder een aanwijsbaar spoor ach-
ter te laten. Zo vernielden onbekenden
de banden van op het Schelpenplein
geparkeerd staande auto's en verdwe-
nen daarna in het niets. Het schieten
met een luchtdrukpistool of buks is
eveneens een geliefkoosde bezigheid.
In de Vondellaan werd een ruit van
een woonhuis kapot geschoten en in de
Patrijzenstraat fungeerde een raam van
een woning eveneens als schïetschijf.
Verder werden er twee winkeldiefstal-
len gemeld, waarvan er een spoedig
kon worden opgelost. Een 65-jarige in-
woonster bekende tegenover de politie
uit een supermarkt een aantal kon-
sumptieartikelen zonder betaling te
hebben meegenomen. Vier jongens
uit Amsteretern,die vorige week ver-
dacht van diefstal van een auto op de
Zandvoortselaan werden aangehouden,
bleken betrokken te zijn bij een in-
braak in een strandpaviljoen. En zater-
dagnacht werden twee 21-jarige kna-
pen uit de hoofdstad op heterdaad be-
trapt bij het openbreken van parkeer-
meters.

GEEN KOERANT OP VRIJDAG

In verband met Hemelvaartdag, morgen
donderdag 24 mei, verschijnt de Zand-
voortse Koerant alleen vandaag, woens-
dag 23 mei. Het eerstvolgende nummer
van de koerant komt dinsdag 29 mei
a.s. uit.

• De dagen waarop 'Jazz Behind The
Beach' voor de-derde achtereenvolgende
keer zal worden gehouden zijn vastge-
steld op vrijdag 3 en zaterdag 4 augus-
tus en de organisatie is in handen van
het driemanschap Hans Bossink, Wim van
der Zeys en Wim Nederlof. Hetjazz-fes-
tival staat niet onder auspiciën van so-
ciëteit Duysterghast, zoals eerder in de
koerant werd gemeld, maar wordt ge-
houden in nauwe samenwerking
met vvv- Zandvoort.

^•waterstanden

mei
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
02.02
02.54
03.44
04.25
05.04
05.45
06.22
07.00
07.41

L.W.
10.05
10.57
11.47
12.29
13.11
13.51
14.25
15.09
15.44

H.W.
14.33
15.19
16.07
16.53
17.32
18.09
18.48
19.26
20.02

L.W.
22.39
23.23
00.11
00.58
01.38
02.13
02.57
03.30
04.05

vvd blijmoedig naar euro-verkiezingen
Bij de liberalen geen spoor van een kri-
tiese benadering van de rechtstreekse
europese verkiezingen zoals bij de so-
cialisten. En zeker niet bij mevrouw
drs. N.J. Ginjaar-Maas -lid van de
Tweede Kamer voor de vvd en echt-
genote van een van de ministers in het
kabinet Van Agt / Wiegel- die maan-
dagavond in hotel Bouwes sprak voor
een minimaal gehoor van zandvoortse
partijgenoten.

Liberalen, aldus mevrouw Ginjaar,
hebben samenwerking tussen de lan-
den van Europa altijd als een ideaal
beschouwd. Een Europa waarin de
konflikten niet langer worden uitge-
vochten op het slagveld, maar waar
men rond de tafel gaat zitten om de
problemen met elkaar te bespreken
en tot een oplossing te brengen. En
in dat overleg tussen de europese na-
ties op parlementair nivo staat voor
de vvd en de geestverwante partijen ,.
in de buurlanden de vrijheid centraal.
Niet in de eerste plaats de ekonomiese
vrijheid, waarvan men de liberalen zo
vaak verdenkt, maar de vrijheid van de
mens om zijn eigen leven in teTichten
op de wijze als hij wil. Uiteraard met
eerbiediging van de vrijheid van ande-
ren, zei mevrouw Ginjaar. Daarvoor
is een ruime mate van tolerantie en
onderlinge verdraagzaamheid nodig,
maar ook gelijke kansen en rechten
voor man en vrouw, beter onderwijs,
meer talenkennis om elkaar te kunnen
begrijpen en het hebben van symbolen
zoals Euro-klok, Euro-pas, Euro-post-
zegels en Euro-munt. Over deze sym-
bolen wordt door anderen wel eens
smalend gesproken, merkte inleidster
op, maar die zijn onmisbaar om elkaar
als Europeaan te herkennen. Vaste
punten waarop men zich als Europe-
aan kan richten.
En waar men ook laatdunkend op af-
geeft is het Europees parlement zelf,
dat niet meer dan een praathuis zon-
der enige betekenis zou zijn. Een op-
vatting die overigens niet wordt ge-
deeld door de liberalen die eerder dan

de andere politieke partijen het grote
belang van dit parlement hebben in-
gezien. Die partijen gaan dan ook on-
derling verdeeld naar de stembus, ter-
wijl de liberalen verenigd in een fede-
ratie aan de verkiezingen deelnemen.
Als enige politieke partij in Europa,
deelde mevrouw Ginjaar niet zonder
trots mee. De liberalen hebben ook
als enige partij een echt Europees
programma, waarin de vrijheid van de
mens en zijn handel en wandel centraal
staat. Eén van de eerste zaken die de
liberalen in het nieuwe parlement aan
de orde willen stellen is het-vervaardi-
gen van een handvest van de funda-
mentele rechten van de europese man
en vrouw. Want daar schort nog wel
het een en ander aan. Er is nog steeds
sprake van diskriminatie van de vrouw,
betoogde mevrouw Ginjaar.
Zij gaf toe dat de macht en invloed van
het Eurpees parlement totnogtoe wei-
nïg voorstelt, maar dit zal naar haar
stellige overtuiging veranderen zodra
het rechtstreeks'door de bevolking zal
zijn gekozen. De nieuwe europese
volksvertegenwoordiging zal er wel
voor zorgen zoveel mogelijk greep te
krijgen op het beleid en kontrole op
de uitvoerende organen. Daarvoor zal
uitbreiding van de bevoegdheden van
dit parlement onontbeerlijk zijn, al-
dus spreekster.
Het Europees parlement is ook nodig
om taken aan te pakken die nationaal
niet of nauwelijks meer zijn te realise-
ren, volgens mevrouw Ginjaar. De be-
langrijkste daarvan zijn buitenlands

beleid, defensie en ontwikkelingshulp.
Die groeien een klein land als Neder-
land eenvoudig boven het hoofd.
Maar ook de werkgelegenheid, arbeids-
voorwaarden en sociale voorzieningen
verdienen ruime aandacht. Er treden
t.a.v. laatstgenoemde zaken nogal wat
verschillen op tussen Nederland en
de andere europese naties, zei mevrouw
Ginjaar. En ze was weer helemaal thuis
toen ze opmerkte dat de vaderlandse
eksport- en konkurrentiepositie daar-
door lelijk in het gedrang kan komen.
Ze stond er trouwens toch al versteld
van dat sommige bedrijven het t.a.v. het
buitenland nog kunnen redden.
De bewering dat de verkiezing van het
Europees parlement tevens graadmeter
is voor de nationale politiek, wees dok-
torandes Ginjaar resoluut van de hand.
Daar trapte ze niet in. Ook wanneer de
oppositie de meeste stemmen krijgt, is
dat van geen enkele betekenis voor de
politieke samenstelling van het huidige
kabinet. Het nederlandse parlement is
twee jaar geleden door de bevolking ge-
kozen en de europese verkiezingen kun-
nen in die keuze geen verandering bren-
gen, was het oordeel van mevrouw
Ginjaar.
Op deze verkiezingen hebben de libera-
len zich als geen andere partij voorbe-
reid. De afgevaardigden nemen er zit-
tmg in met een vast omlijnd programma,
waarin naast eerder genoemde zaken
veel plaats is ingeruimd voor het voe-
ren van een Europees kultureelbeleid.
Een beleid dat afgestemd moet zijn
op de nationale patronen. Europa

moet geen smeltkroes van kuituren
worden en de liberalen zijn er zeker
niet op uit een europese standaardmens
te kreeren. Verre van dat. leder moet
zijn eigen aard zoveel mogelijk behou-
den en tot ontplooiing kunnen bren-
gen, meende inleidster.
Konklusie.
De liberalen gaan op 7 juni a.s. blij-
moedig en vol hoop en verwachting
naar het stemlokaal. Eendrachtig met
de zusterpartijen van de andere naties
en niet benauwd voor de boze rode
wolf in eigen land.
En dat zij hun zaken tot in de punt-
tjes hebben verzorgd kan niemand ont-
kennen. Bij hen bleven de propaganda-
biljetten aan de muur hangen, terwijl
de plakkaten van de socialisten vorige
week één voor één van de wand van het
Gemeenschapshuis vielen.

Vanavond vergadert de plaatselijke af-
deling van het cda m de Calvijnzaal
achter de geref. kerk aan de Juliana-
weg over de aanstaande europese ver-
kiezingen, spreker is eveneens een dok-
torandus en wel de heer A. Oostlan-
der. Aanvang van de bijeenkomst 8
uur.

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT



vrijwillige hulpverlening zandvoort
konstateert hobbels
in welzijnspraktijk

familieberichten familieberichten

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Getroffen door de overweldigende bewijzen van deelneming en medeleven
bij het overlijden van mijn lieve man en papa, zoon, schoonzoon, broer en
oom

CORNELIS KOPER

'In de korte tijd dat het centrum funk-
tioneert, zijn er enige 'oneffenheden'
naar boven gekomen, die waarschijn-
lijk in het licht van de plaatselijke wel-
zijnszorg enige aandacht verdienen',
schrijft het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort in het zojuist
verschenen jaarverslag over 1978.

In de leeftijdsgroep 50-65 jarigen kunnen
alleenstaanden zich vaak moeilijk zelf-
standig handhaven indien zij licht gees-
telijk of lichamelijk gehandikapt zijn.
Zij kloppen, aldus het Centrum, vaak
bij de organisatie om hulp aan. Het
ligt echter buiten de doelstelling van
vrijwillige hulpverlening om hier per-
manente bijstand te bieden.
Uit sommige aan het Centrum gestel-
de vragen blijkt, dat vooral ouderen
weinig bekend zijn met de bestaande
voorzieningen op het gebied van be-
jaardenhulp, zoals de organisatie 'Ta-

feltje dek je'. De gids van Zandvoort
geeft wel enige informatie voor oude-
ren, maar in een zeer klein lettertype.
Een apart informatieboekje -zoals
door de haarlemse dienstencentra
wordt uitgegeven- werkt veel gerich-
ter.
Bij het Centrum zijn in het afgelopen
verslagjaar diverse aanvragen binnen-
gekomen van bejaarde zandvoorters
welke niet in aanmerking komen voor
bejaardenhulp (gezinszorg), hoewel de
huisarts dit indiceert en betaling van de
hulp geen bezwaar oplevert.
Deze mensen willen en zijn in staat nog
zelfstandig te blijven wonen mits enige
huishoudelijke hulp verzekerd zou zijn.
Opname in een bejaardenhuis is nog
niet nodig, voor de bejaarde zelf wei-
nig aantrekkelijk en bovendien kost-
baar.
Adverteren in bladen blijft zonder re-
sultaat, seizoenwerk belemmert het

aanbod van dit soort hulp, aldus het
Centrum.
Het groot aantal hulpvragen afkomstig
van ouderen, doet vermoeden dat het
komen tot meer koördinatie in het be-
jaardenwerk te Zandvoort zeer gewenst
is. De rijksbijdrageregeling gekoördi-
neerd bejaardenwerk geeft ruimere mo-
gelijkheden of voorziet in tal van situa-
ties, waarover nu hulpvragen binnenko-
men. Met de aanpak van de inventarisa-
tie van de zandvoortse voorzieningen
voor ouderen en het samenstellen van
een plan gekoördineerd bejaardenwerk
zou eigenlijk op korte termijn moeten
worden begonnen. Een betere koördi-
natie zal geen oplossing voor alle pro-
blemen geven, maar vermoedelijk wel
een betere afstemming op eikaars akti-
viteiten en een breder aanbod over de
hele linie, stelt vrijwillige hulpverle-
ning in zijn jaarverslag.

betuigen wij onze oprechte dank,.
Uit aller naam :
K.M.J. Koper-Schipper
Patricia en Jolanda

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 26 en zondag 27 [Bei a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

JAARVERGADERING
WELZIJN DER DIEREN
WERD SLECHT BEZOCHT

\
We zouden ons als bestuur van de Ver-
eniging voor het Welzijn der Dieren
onderhand gaan afvragen of het hou-
den van een jaarvergadering nog wel
zin heeft. Behalve het bestuur waren
donderdagavond in het Gemeenschaps-
huis aanwezig een lid van de kaskom-
missie, twee vertegenwoordigers van de
plaatselijke pers, alle drie dus ambts-
halve, en dan nog de echtgenote van
de voorzitter en dat zou je ook nog
ambtshalve kunnen noemen. En daar
worden dan kosten voor gemaakt van
advertenties, zaalhuur enz. Maar de
vereniging moet statutair haar alge-
mene ledenvergadering ultimo mei
houden en statuten zijn er om te
worden nageleefd.
De gebruikelijke agendapunten wer-
den in een vlot tempo afgehandeld en
de voorziening van nieuwe bestuursle-
den in verband met zich niet herkies-
baar stellen van sekretaresse en penning-
meester, resp. mejuffrouw L.C.C. Jan-
sen en de heer F.J. Korteweg leverde
geen enkele moeilijkheid op. Bij akkla-
matie werden in hun plaats benoemd
mevrouw B.A. Petersen-van de Vijver
en mevrouw M.E.L. Ipenburg-Pauwels.
Aan de scheidende heer Korteweg over-
handigde voorzitter Werkhoven een
kadobon uit erkentelijkheid voor de
wijze waarop deze gedurende tien jaar
de penningen van de vereniging heeft
beheerd. Mejuffrouw Jansen was niet
aanwezig, maar ook voor haar was er
een bon, die ze ongetwijfeld.een dezer
dagen krijgt thuisbezorgd.
Aan het bestuur werden toegevoegd
mevrouw M. Barmentlo-de Jong en de
heer A. Meems. De kaskommissie 1978,
bestaande uit de heren J.W. en R. Peter-
sen, stelde de vergadering voor de pen-
ningmeester onder dankzegging voor het
gevoerde beleid décharge te verlenen,
waarna deze meteen gestrikt werd voor
de kaskommissie 1979. Samen met de
heer R. Petersen zal hij dus het volgend
jaar eens kijken hoe zijn opvolger het er
af brengt.
Wat de jaarlijkse bijdrage aan de Stich-
ting Beheer Dierentehuizen in Kenne-
merland betreft kon de vergadering ak-
koord gaan met de suggestie van de
voorzitter om deze vast te stellen op
f. 4.000,- terwijl de jaarlijkse autover-
goeding trendmatig verhoogd werd tot
f. 1.000,--.
Dankzij een financieel gunstig jaar kón-
den twee instellingen gelukkig worden
gemaakt met elk f. 500,--. Het zijn 'De
Apenhof' in Barneveld, die zich ont-
fermt over de vele ontheemde apen,
en het Vogelcentrum 'De Horst' in
Bergen (N-H). Het werk van beide in-
stellingen, dat belangeloos verricht
wordt door een groepje vrijwilligers,
ontvangt geen steun van de overheid,
hoewel deze overheid er naar verwijst en
bovendien zelf van de djensten van bei-
de centra gebruik maakt !

toneelvoorstelling overtrof
verwachtingen
We waren eerlijk van plan om de inge-
sloten recensies bij de uitnodiging voor
de voorstelling van 'II Campiello' van
Carlo Goldoni, waarmee de Evenemen-
tenkommissie van Nieuw Unicum het
winterseizoen afsloot, niet te lezen. Je
gaat immers je objektiviteit niet in ge-
vaar brengen ?

Maar je moet toch wel heel sterk in je
schoenen staan om na het zien van kop-
pen als 'Aanstekelijk spel Piccolotheater
in stuk van Goldoni' (Amersfoorts Dag-
blad), 'Piccolotheater speelt op profes-
sioneel niveau' (Noord Amsterdammer)
en 'Goldoni verrassend amusant ge-
speeld' (Haarlems Dagb'acl) niet even
verder te gaan. En je kunt je daarna
wel voornemen om je bij het opgaan
van 't doek blanko op te stellen, dat
lukt natuurlijk niet. Je verwachtingen
zijn daarvoor te hoog ge spannen. En
wanneer we u nu vertellen dat die
hooggespannen verwachtingen verre
zijn overtroffen dan kunt u zich voor-
stellen wat een uniek toneelgebeuren
wij vrijdagavond op de Brink in Nieuw
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Unicum meemaakten.
Het stuk werd gespeeld door het Picco-
lotheater, een ensemble dat is samenge-
steld uit leerlingen, leerkrachten en
ouders van de Scholengemeenschap
Noord in Amsterdam en de regie was
in handen van Frans Roth, leraar aan
deze scholengemeenschap, die het sa-
men met André Volkens uit het Itali-
aans vertaalde, waarbij zij het plat-Vene-
tiaans in onvervalst Amsterdams lieten
zeggen. De gebeurtenissen spelen zich
af op een pleintje (Campiello) in Vene-
tië, waar drie weduwen wonen, volks-
vrouwen. Twee met een huwbare doch-
ter en de derde met een zoon die ver-
kering heeft met één van de meisjes.
De andere vrijt met een marskramer.
Hevige vechtpartijen en felle ruzies zijn
niet van de lucht, maar de italiaanse
volksaard maakt het mogelijk dat de
vechtenden even later gezellig met el-
kaar op het plein een partijtje zemelen
gaan spelen. En diezelfde volksaard
maakt ook dat, al gaan ze elkaar met
messen te lijf, ze op datzelfde ogen-
blik een hechte eenheid vormen zodra
vreemden zich er mee gaan bemoeien.
Dat merkt het meisje uit de betere krin-
gen, dat zich hemelshoog boven de be-
woners van het pleintje verheven voelt,
maar ook de Cavaliere, die in de her-
berg komt logeren, zijn buidel met du-
katen laat rammelen en zelfs het brui-
loftsfeest financiert. Verder is het aar-

dige van dit stuk dat de toeschouwer
kennis maakt met typiese Venetiaanse
volksgebruiken, de schilderachtige kle-
ding uit die tijd en het simpele ritueel
bij een bruiloft.
Er werd subliem gespeeld en het feit
dat het ensemble regelmatig voor gast-
voorstellingen met 'II Campiello' wordt
gevraagd spreekt voor zichzelf.
Het dekor, het pleintje voorstellend,
was daarom zo geslaagd, omdat er
ook vanuit de ramen van de aan weers-

zijden opgestelde huisje geakteerd
werd, wat aan het geheel een speels
element gaf. Het publiek toonde zich
bijzonder ingenomen met de voorstel-
ling en Gerard Cornelissen, sociaal kul-
tureel werker bij Nieuw Unicum, dank-
te namens de Evenementenkommissie
met flessen wijn Frans Roth en alle
mannelijke spelers (omdat de bloemen
voor de dames niet gekomen waren)
voor het gebodene.

100 jaar
'Kom hier kind, laat ik je even helpen'
zegt ze als ik weg wil. Resoluut pakt ze
m'n regenjas van de stoel en houdt hem
zó dat ik er makkelijk in kan glijden.
'Ze' is mevrouw Kipp-Meesters uit het
Huis in de Duinen, die op 31 mei a.s.
100 jaar wordt.

Geboren in Middelharnis verhuisde ze,
vier weken oud, naar den Haag en be-
zocht daar de Prins Willemschool in de
Nobelstraat. Het gesprek komt op de
Prins Willemschool omdat ze daar de
merklap heeft gemaakt die in een ma-
honielijstje aan de muur hangt: het al-
fabet in duitse letters, daaronder de
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letters in de bekende kruissteek (dat
zijn 'open' letters legt de maakster uit)
en daaronder weer voorbeelden van
kunstig stopwerk. Fraaie letters ver-
melden dat de lap gemaakt is door K.
Meesters. Waar de datum had moeten
staan is de merklap wit gebleven.
'Jammer eigenlijk. Ik was toen tien.
Nu laat ik het maar zo' lacht mevrouw
Kipp. Ze lacht veel en heeft daar vroe-
ger nogal eens voor in de hoek gestaan,
'ondanks dat ik Meesters heet'. Zij en
haar man, orthopedies instrumentma-
ker (eigen zaak), kregen twee dochters.
'Jongens moest ik niet' zegt ze heel
beslist. Ze wil niet het trucje vertellen
hoe dat zelf te regelen, hoewel ik
haar verzeker dat ik er op mijn leeftijd
toch mijn voordeel niet mee kan doen,
en heeft het grootste plezier wanneer
ik zeg dat ze het kennelijk ook voor
haar oudste dochter (vier zoons) ver-
borgen heeft gehouden.
De gezellige kamer met de blauwe
vloerbedekking lijkt groter dan de an-

dere kamers in het bejaardenhuis. 'Dat
komt omdat ik altijd alles opruim' en
dan vertelt mevrouw Kipp hoe blij de
meisjes die de kamers doen, daarmee
zijn. 'Bij anderen moeten ze soms
eerst de kleren van de stoelen halen'
zegt ze verontwaardigd, 'en dan kun
je het toch niet netjes houden?' Ik be-
aam het, schijnheilig, want ik ben
maar wat blij dat ze op dit ogenblik
niet de stoel op mijn slaapkamer kan
zien, laat staan het buro waaraan ik
zit te typen.
Dertien jaar woonde mevrouw Kipp in
een partikulier rusthuis in Haarlem.
Toen dat werd opgeheven verhuisde
ze naar het Huis in de Duinen en dat
ze daarvoor op haar 98e medies werd
goedgekeurd is toch iets dat ze toch
wel leuk vindt. En hoe-vindt ze het
om volgende week honderd te worden?
'Och, ik zie het w.el, hoewel ik het

. best zal vinden als het achter de rug
is. Kom je nog eens langs als je tijd
hebt?' En dat doe ik, al zou ik er tijd
voor moeten maken!

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
Hemelvaartsdag 24 mei a.s.:
9.00 uur : Ds. C. Mataheru, gemeenschap-

pelijke dienst geref./herv.
zondag 27 mei a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
10.30 uur : Jeugdkapel, bezoek aan de

kerk.

GEREFORMEERDE KERK
Hemelvaartsdag 24 mei a.s.:
09.00 uur : Ds. C. Mataheru, gemeen-

schappelijkedienst geref/herv.
zondag 27 mei a.s.:
09.30 uur : Drs. B. Boelens te Castri-

cum.
19.00 uur : Ds. P. de Ruig te Haarlem.

PROTESTANTENBOND
zondag 27 meia as.:
10.30 uur: Prof. Dr. A. van Biemen n.h.

• Bentveld.

ROOMS AKTHOLIEKE KERK
Hemelvaartsdag 24 mei a.s.:
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilikoor.
zaterdag 26 mei a,s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 27 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmo. St.

Caeciliakoor.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

( I.M. )

CIRCUIT

NDVOORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK
Di. TRAINING

Licentiehouders KNAC
Wo. POLITIE Noordwijkerhout

Rijvaardigheidslessen
POLITIEBilthoven
Rijvaardigheidslessen

Do. POLITIE Rotterdam
R ijvaardigheidslessen
BAISIDENTEST

Vr. TRAINING
Licentiehouders KNAC

Za. INT. PINKSTERRACES
Training.

Inlichtingen
Tel. 8254



pvda vraag t steun
voor verzet tegen parkweg
De afdeling Zandvoort van de pvda
heeft de frakties van alle in provinciale
staten van Noordholland vertegenwoor-
digde partijen opgeroepen zich te scha-
ren achter de bezwaren die zijn inge-
bracht tegen het voornemen van de
provincie om de omstreden weg dwars
door het Kostverlorenpark op te ne-
men in het streekplan voor het Noord-
zee kanaalgebied.

Volgens de zandvoortse socialisten zal
de eventuele doortrekking van de Her-
man Heijermansweg door de duinen van
het park naar Zandvoort nw.-noord de
verkeerschaos op drukke dagen in het
zomerseizoen alleen maar groter ma-
ken en de leefbaarheid van de druk be-
volkte woonwijk met veel jonge kinde-
ren ernstig gaan bedreigen.
Dit argument van de plaatselijke pro-
gressieven sluit volledig aan bij het
bezwaarschrift dat de eveneens in
Zandvoort werkzame Stichting Be-
houd Kostverlorenpark tegen het op-
nemen van de weg op de plankaart
van het Noordzeekanaalgebied bij Ge-
deputeerde Staten heeft ingediend.
Doortrekking van de Herman Heijer-
mansweg, betoogde de stichting in
zijn adres, heeft een bijzonder onguns-
tig effekt op het drukbevolkte n w.
noord. Deze wijk van meerendeels
jonge gezinnen met kinderen telt
4.000 inwoners en zal in de zomer
door files op de weg door het park
vele dagen urenlang geheel geïsoleerd
zijn. Als het tracé door de parkduinen
al iets oplost voor de Kostverloren-
straat -wat volgens de stichting niet
te verwachten is- betekent dat wel
dat dit ten koste gaat van de wijk nw.
noord. Duidelijk is ook dat door deze
weg tijdens circuitevenementen
een geweldige parkeerchaos zal ont-
staan. De kans op jeugdige verkeers-
slachtoffers zal tijdens circuitdagen
dan ook sterk toenemen, voorspelt
Behoud Kostverlorenpark.
In zijn bezwaarschrift gaat de stichting
voornamelijk in op de verkeerstechnie-
se aspekten van een weg door het Kost-
verlorenpark en wijst er op dat de wat
het noemt 'twijfelachtige' voordelen
nauwelijks opwegen tegen de offers die
Zandvoort en de zandvoortse gemeen-
schap zowel op het materiële als maat-
schappelijke vlak moeten opbrengen
voor de uitvoering van het projekt. De

nieuws
kort & klein

• Tijdens de maandagavond gehouden
algemene ledenvergadering van Zand-
voortmeeuwen werden de aan de beurt
van aftreden zijnde bestuursleden t.w.
de heren J. Jongbloed, R. Kanger en P.
Pijper zonder hoofdelijke stemming
voor een nieuwe bestuurstermijn her-
kozen. In de vakature, ontstaan door
het bedanken van de heer G. Poots,
werd voorzien in de benoeming van de
heer H.J. Scholtz. Ere-spelden voor
het 25-jarig lidmaatschap werden uit-
gereikt aan de heren R. van Duijn, J.H.
Oonk, H.Heidoorn, E. Paap, J. van Soo-
lingen, M.G. van Soolingen, A. Stobbe-
laar en R. van der Werff. Tot lid van
verdienste werden benoemd de heren
J. van Duijn, J. Koper, A. Loos en D.
Stobbelaar.
Aan het begin van de bijeenkomst her-
dacht voorzitter W.K. Nijboer de vorig
jaar overleden leden W. van Duijn, W.
van der Kruk, W. Koper en J. Weber
met een minuut stilte. Over de voor-
genomen bouwvan een sporthal op
het terrein aan de Vondellaan konden
nog geen nadere mededelingen worden
verstrekt. Het projekt is nog in studie
bij de Provinciale Planologiese dienst.

• De navolgende leden van de Zand-
voortse Reddingsbrigade zijn geslaagd
voor het ehbo-eksamen die werd ge-
houden als afsluiting van de door de
ZRB onder leiding van de docenten
Dr. J.F. Zwerver en de heer J.H. van
Keulen gehouden winterkursus. De
namen van de geslaagden : C.A. Kui-
pers, G.D. Bakker-Barten, A.F. Kees-
man, J.P. Klijn, J. Koper, D. Draijer
en J. Duivenvoorden.

weg zal vele miljoenen guldens kosten
die niet door rijk en provincie worden
vergoed, zal een bedreiging vormen
voor de rust en de verkeersveiligheid
en de ondergang van het Kostverloren-
park als natuur- en rekreatiegebied be-
tekenen. Indien men het verkeer bui-
ten de dorpskom wil houden kan dit
naar de mening van Behoud Kostverlo-
renpark op een minder kostbare en
voor mens en miljeu schadelijke wijze
worden bereikt. Bij voorbeeld door een
verkeerstop voor het inkomend verkeer
tijdens drukke dagen aan het begin van
de Herman Heijermansweg en een stop
op de Kostverlorenstraat bij de kruising
Sophiaweg. Voor het uitgaand verkeer
kan een dergelijke maatregel worden
genomen bij de Brederodestraat, Ma-
risstraat en Hogeweg, volgens de stich-
ting.
Of de problemen waarmee de badplaats
al jaren worstelt op drukke dagen zo

F IL FT1
M. Klein van de engelse cineast Joseph
Losey wordt vrijdag- en zaterdagavond
door Film-inn Zandvoort gedraaid in
de filmzaal van de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg. Aanvang van beide
voorstellingen 9 uur.

Ook Losey wil het verleden oprakelen
omdat het wordt verzwegen of begra-
ven. Hij vindt het ontstellend hoe wen
nig jonge generaties weten over oorlog
en fascisme en bestempelt zijn film,
M. Klein, uitdrukkelijk als een verhaal
met een waarschuwing.
Het gegeven, gesitueerd in Parijs 1942,
en afkomstig van de Italiaan Franco
Solinas, verbindt thrillerelementen met
motieven die bij Losley horen: dubbel-
gangers; de zuigkracht van een persoon-
lijk noodlot; het zoeken naar een iden-
titeit.
Robert Klein is antiquair in Parijs; hij
verdient goed aan de kunstwerken die
voortvluchtige joden moeten verkopen,
en hij is een fantasieloze burgerman,
onverschillig tegenover zijn vriendin
{Juliet Berto)-, eigenlijk onverschillig
tegenover iedereen behalve een hond.
Het leed om hem heen ziet hij niet
eens.
Deze M. Klein is katholiek en Elzasser, ,
maar er blijkt nog een andere Robert
Klein te bestaan: een jood. De antiquair
ontvangt diens joodse krant en ontcij-

sport-spel

Afgelopen zondag heeft Zandvoort-
meeuwen in de race om het afdelings-
kampioenschap van de KNVB moeten
afhaken door een 2-0 nederlaag tegen
het in deze kompetitie niet bijster ster-
ke VVB. Koploper Stormvogels hand-
haafde zich en kan de titel niet meer
ontgaan.
Zandvoortmeeuwen dat in het begin
van het duel ongetwijfeld over de bes-
te troeven beschikte speelde die te
nonchalant en onzorgvuldig uit, waar-
door de tegenstander tijdig de kans
kreeg om de nodige maatregelen te
nemen gaten in de defensie te dichten.
In de tweede helft maakt VVB van
het weinig doortastende en aarzelen-
de optreden van Zandvoortmeeuwen
gebruik de verdediging van trainer-
coach Bruïjnzeel op de proef te stel-
len. Die bleek uiteindelijk te zwaar
voor de achterhoede die tot tweemaal
toe bezweek onder de druk van VVB.
Acht minuten na de hervatting scoor- -
de Schenk voor zijn klup en twintig
minuten later Van Veen. Zandvoort-
meeuwen probeerde de achterstand
nog in te lopen, maar het lukte niet
VVB de winst te ontfutselen.
De stand in de kompetitie, die bijna
is geëindigd, luidt :
Stormvogels 21 15 3 3 33 44-20
Zandvoortm. 21 11 7 3 29 33-19
WSV'30 21 8 9 4 25 27-22
Beverwijk 21 710 4 24 27-22
Nw.Vennep 22 9 4 9 22 28-28
TYBB 21 6 9 6 21 26-28
VVB 21 6 7 8 19 20-24
HBC 22 6 7 8 19 33-33
KFC 21 5 8 8 18 16-27
Velsen 21 6 6 9 18 29-37
Zaandijk 21 5 610 16 30-39
QSC 21 3 414 10 24-38

simpel kunnen worden opgelost als de
stichting voorstelt is de vraag, maar
over een eventuele aanleg van een weg
door het Kostverlorenpark kan ook
volgens de koerant geen twijfel be-
staan. Een betere geleiding van het
verkeer valt er niet van te verwachten
omdat het niet bijdraagt aan de cirku-
latie van het partikulier vervoer, de
verkeersdruk in nw.-noord zal op on-
aanvaardbare wijze toenemen en voor
het miljeu in Zandvoort is het eenvou-
dig een ramp. Adhesie dus voor politici,
politieke partijen en de natuurvrienden
die zich tegen de aanleg van de weg ver-
zetten. In dit geval het opnemen van
het tracé in het streekplan Noordzee-
kanaalgebied waardoor de mogelijk-
heid wordt opengelaten dat de weg er
komt.

CDA EUROPESE VOLKSPARTIJ
openbare CDA-vergadering

HEDENAVOND
aanvang 8 uur in de

CALVIJNZAAL
E m ma weg 22

spreker Drs. A.Oostlander
over Europees Parlement.

AMNESTY INTERNATIONAL - ZANDVOORT
zit dringend verlegen om

WERKGROEPLEDEN
brievenschrijvers / vertalers Engels, Frans, Spaans
en/of andere taal.i

Archiefruimte in centrum

Raamruimte voor affiches
WIE HELPT ONS
geen geldelijke vergoeding mogelijk
WEL geld nodig : ABN 56.57.10.451
A.s. maandagavond :
samen schrijven voor gewetensgevangenen - open-
bare leeszaal, tussen 19.30 en 22.00 uur.

B.H. Berrier tel. 21 68, F.v.d. Eist tel. 40 56.

fert het adres dat onder het zijne is
uitgekrast. Dat gaat hij op zoek naar
de naamgenoot, die hem blijkbaar als
dekmantel gebruikt voor aktiviteiten
die de duitse bezetters niet welgevallig
zijn.
Hij betrekt diens schamele woning,
raakt verbijsterd door mysterieuze
ontmoetingen en wordt geheel geobse-
deerd door zijn speurtocht naar de an-
dere Robert Klein, die hij nooit zal
zien. Maar hij wordt wel meegesleurd
door het lot van zijn 'dubbelganger';
Naar Auschwitz en de vernietiging. Hij
heeft diens indentieit overgenomen.
Onder de regie van Losey -en met als
kameraman de grote Gerry Fisher-
worden de mysteries even obsederend
voor de toeschouwer als voor monsieur
Klein, in half-reële of irreële sequen-
ties die de ijzige realiteit van Parijs
1942 naar waarheid verwezenlijken.
Losey's film is een voorstelling van wat
onvoorstelbaar is.

omroepers

WEGGELOPEN
Poesje 1/2 jaar oud, omg.
Engelbertstr. Kleur: zwart
lijfje - zwart-witte pootjes
en kopje.
Terug te bezorgen: Sandrina-
str. 10. tel. 5614.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgirrg
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Bij de afdeling boekhouding van de dienst van publieke^ werken kan
worden geplaatst een

boekhoudkundig medewerk(st)er
Taakomschrijving:
-verzorging van o.a. de debiteuren-en voorraadadministratie;
- boekingswerkzaamheden op de office-computer;
- assistentie van de administrateur bij het samenstellen van be-

grotingen en jaarrekeningen.

Vereist:
-diploma m.e.a.o. (bedrijfsadm. richting), danwei de diploma's
m.a.v.o.-4, praktijkdiploma boekhouden en m.b.a.;

- ervaring bij een overheidsadministratie strekt tot aanbeveling.
Aanstelling zal plaatsvinden in de rang adjunct-co-nmies (salaris
f 1.771, --tot f 2.451,-)
Bij gebleken geschiktheid is bevordering tot adjunct-commies A
(salaris f 2.316,--tot f 2.718,-) mogelijk.

De vakantietoelage is 8 o/o.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Nadere informaties kunnen desgewenst worden verkregen bij de
administrateur de heer P.P. van Delft telefoon 02507-4841.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur
van de dienst van publieke werken, Raadhuisplein 4, 2042 LR
Zandvoort.

SCHOONHEIDSSALON
"LAVINA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage.
behandeling volgens afspraak.
Lavina van Tetterode - Snellans
Bredofodestraat 77 „ - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos



Sportieve jacks
in diverse modellen

van45,- «169,-

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 * T£L:3136

Installatie bureau
OROENHWEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*

WAS U AL EENS IN LONDEN.
BRENG DAN EENS EEN BEZOEK

AAN DEZE GEWELDIGE STAD.

per vliegtuig - touringcar - boot
zo U wenst kunnen wij voor u regelen

INFORMEERT U NADER BIJ:

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort.

telefoon 02507-2560

398 Thrillers
inde

Bibliotheek.
Lees toch watje lekker vindt.

. VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

„FORTUNH"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties
QASQEYSERS • QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIER1EUS " Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02807—6012

AMNESTT
INTERNATIONAL

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 3319 75

kstraat1l z
nieuwendiikSTamsterdam

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

VERSTEKE

JMUcf troat 18 • ZmbbMCt
VtUfpon 02507-4490

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
UdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar
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drs. Oostlander op spreekbeurt in Zandvoort:

euro-verkiezingen voor cda
een historiese missie
Gaan de socialisten vol skepsis naar de
stembus voor de verkiezingen van een
Europees parlement, de liberalen in
blijde verwachting, de christen demo-
kraten doen dat in de wetenschap eens
aan de wieg te hebben gestaan van de
europese eenwording.

Wanneer de kiezers varenet cda op 7
juni a.s. hun stem op een van de kan-
didaten van de partij voor het Europees
parlement uitbrengen vervullen zij daar-
mee een histotiese missie, verklaarde
drs. A. Oostlander woensdagavond in
de Calvijnzaal van de geref. kerk aan
de Ju l ia na weg tegenover een handje-
vol zandvoortse cda-getrouwen.
Aan het eind van de jaren veertig wa-
ren het de regerende christendemokra-
ten in Duitsland en Italië o.l.v. politie-
ke grootheden als Adenauer, De Gas-
peri en de ideeënrijke Fransman Mo-
net, die de eerste schreden zetten op
de weg naar europese eenheid. Een
streven waaruit o.a. de europese ko-
len- en staalgemeenschap en een ge-
zamenlijke landbouwpolitiek zijn
voortgekomen. De christendemokra-
ten nemen dus een belangrijke positie
in bij de eenwording van Europa en
mogen het beschouwen als een soort
supra-nationaal erfdeel der vaderen
dat aan hun zorg is toevertrouwd.
Vandaar een uitgesproken wantrou-
wen en beduchtheid in deze kring te-
genover n iet-vol bl oed-eu ropeanen,
zoals je die onder de nederlandse
socialisten aantreft. Op de kandida-
tenlijst van de pvda voor het Europees
parlement tref je politici aan die, gelet
op hun uitlatingen, niet voelen voor de
overdracht van nationale bevoegdhe-
den en taken aan dit parlement. En
wat de heer Oostlander helemaal te-
genstond was de neiging onder som-
mige socialisten samenwerking te zoe-

TWEE ZANDVOORTSE
SCHOLEN STARTEN IN
SEPTEMBER MET
OVERBLIJFKLAS

Enige weken geleden is er onder de
ouders van de leerlingen van de Open-
bare kleuterschool Josina v,d, Ende en
de openbare lagere school Dr. A. Ples-
man een enquête gehouden over de
wenselijkheid van een overblijf moge-
lijkheid op beide scholen. Deze en-
quete was samengesteld door de ouder-
kommissies en schoolteams in nauwe
samenwerking met de aktie 'Tijd voor
School'.
Op de vraag of men een overblijfmo-
gelijkrieid belangrijk vindt antwoordde
71 o/o met ja, 24 o/o met nee en had
5o/o geen mening. De vraag : 'Laat u
uw kind aan zo'n opvang tussen de
middag deelnemen ? ' gaf het volgen-
de beeld : 28 o/o ja, 29 o/o misschien
34 o/o nee en 9 o/o beslist niet.
Deze resultaten geven de beide scholen
voldoende aanleiding om met ingang van
het nieuwe schooljaar te starten met
een overblijf mogelijkheid tussen de
middag. De kinderen zullen tussen de
middag worden opgevangen door ou-
ders, die hiervoor een kleine vergoe-
ding zullen ontvangen. Zeker een van
de leerkrachten zal op school aanwe-
zig blijven voor het wettelijk vereiste
toezicht.

eanduoorbe haerartf

ken met de Euro-kommunisten. Een
gevaarlijke politiek, meende de cda-in-
formant. Met de euro-kommunisten
haal je ook de Stalinisten door een
achterdeur binnen.
De liberalen, vervolgde spreker, vor-
men slechts naar buiten een eenheid
want onderling verschillen zij nogal
van visie. De naar konservatisme nei-
gende vvd zag hij in dit gezelschap he-
lemaal niet zitten. Helaas gaan ook de
europesechristendemokraten niet he-
lemaal brandschoon naar de stembus
door de aanwezigheid van de beierse
cdu in hun gelederen. Maar misschien
drijft die ultra reaktionaire klup met
zijn griezelige denkbeelden wel af
naar de konservatieven. Dat zou voor
de belijdende christenen in de poli-
tiek een hele zorg minder zijn, kon je
doktorandus Oostlander hardop ho-
ren denken.
Hij zag voor de christendernokraten
in het nieuwe Euro-parlement vooral
een taak weggelegd voor het bieden
van hulp aan de landen van de derde
wereld en in het bijzonder de armsten
onder hen. We zullen er daarom als
christendemokraten voor moeten wa-

ken dat er inplaats van de vroegere na-
tionale sentimenten geen supra-natio-
nale gevoelens gaan ontstaan. Geen
egoisties Europa uitsluitend gericht op
het streven naar grootheid, macht en
gewin. Wij zullen moeten streven naar
een Europa dat anderen van zijn rijk-
dommen laat meeprofiteren, aldus de
heer Oostlander.

De vergadering woensdagavond in de
Calvijnzaal was de laatste van de door
de zandvoortse afdelingen van pvda,
vvd en cda afzonderlijk gehouden in-
formatiebijeenkomsten over de a.s. eu-
ropese verkiezingen. De politieke en
maatschappelijke benadering van het
thema liepen soms fors uiteen, maar
op e'én punt toonden de bijeenkomsten
een treffende gelijkenis : een minimale
belangstelling van de zijde van de zand-
voortse ingezetenen. Wanneer het een
graadmeter is voor de interesse voor de
verkiezingen ziet het er weinig hoopvol
uit. Maar wellicht geeft de afwezigheid
een verkeerd beeld en zijn de zand-
voorters wel degelijk geïnteresseerd en
halen hun informatie elders. Over
ruim een week zullen wij het weten.

nieuws
kort& klein

• Op 57-jarige leeftijd is zaterdag de
heer Vfctor van Bergen overleden. Van
Bergen, die het aan de rotonde gelegen
restaurant Stella Mar.is eksploiteerde,
vervulde in de gemeente diverse be-
stuurlijke funkties. Zo was hij o.m. lid
van het bestuur van de vvv en de mid-
denstandsorganisatie Handelsvereni-
ging / Hanze. Morgen wordt de over-
ledene gekremeerd in Driehuis/Wester-
veld.

• De direktie van het PTT-kantoor
Zandvoort heeft alle postbushouders
bericht dat de zelfbedieningsruimte,
wegens talloze vernielingen van de laat-
ste maanden door onbekenden, met in-
gang van heden tijdens de avonduren
gesloten zal zijn. De ruimte gaat om
acht uur dicht en wordt 's morgens om
half zeven weer opengesteld. Op de
zaterdagen worden de postbushouders
's morgens tussen half zeven en negen
uur in de gelegenheid gesteld om hun
post op te halen. Gedurende de zomer-
maanden blijft de ruimte 's morgens
tot half twaalf open. Op zon- en feest-
dagen zal de toegang gesloten zijn. De
direktie betreurt deze maatregel, maar
acht die noodzakelijk om verdere ver-
nielingen te voorkomen.

einde van monopole foto Jacob Koning

Een felle brand heeft het voormalige bioskooptheater Monopole aan het Stationsplein gisteravond volledig in de as gelegd.
Omstreeks zeven uur werd de brandweer gealarmeerd die met alle beschikbare mobiele bluseenheden en het voltallige
personeel uitrukte om de vuurzee in het gebouw te bedwingen. Omstreeks half negen was de brandweer de vlammen
meester en was het gevaar voor uitbreiding naar het belendende perceel aan de zuidzijde van het gebouw bezworen.
Hulp van korpsen uit de omliggende gemeenten behoefde niet te worden ingeroepen. Van het interieur van Monopole
viel niets meer te redden en er bleef slechts een zwartgeblakerde en rokende puinhoop van de ruimte en de inventaris
over. Het dak van de zaal was geheel verdwenen.
Over de oorzaak van de brand, die vermoedelijk is ontstaan in de keuken of de bergruimte van het gebouw aan de zijde
van de Burg. van Alphenstraat, kon brandweerkommandant Paap ons gisteravond nog niets meedelen. Een voorlopig
ingesteld onderzoek had geen enkel resultaat opgeleverd. Vandaag heeft men het onderzoek voortgezet. De nachtklup
Moustache, het enige nog in gebruik zijnde onderdeel van Monopole, liep vrijwel geen schade op.
Als gevolg van de brand deed zich een tragiese gebeurtenis voor. Eén van de omwonenden, de 64-jarige M.Adegeest,
rende zijn woning uit om hulp te bieden aan in de buurt verblijvende familieleden, waarvan hij meende dat die in
gevaar verkeerden. Onderweg kreeg hij een hartverlamming en overleed kort daarna.

• Zaterdag 2 juni a.s. organiseert socië-
teit Duysterghast weer de traditionele
luilak-fietstocht voor zandvoortse jon-
geren. De tocht langs De Zilk en Lan-
gervelderslag begint om 's morgens
05.00 uur. Na afloop van de rit kun-
nen de deelnemers een filmvoorstel-
ling in de soos bijwonen. Kosten
f. 2,50 p'.p. voor het hele pakket.

•' De koerant was in de editie van j.l.
woensdag wat te voorbarig met de
aankondiging dat de film 'M.Klein '
van Joseph Losey het afgelopen week-
eind door Film-lnn Zandvoort in de
openbare bibliotheek eou worden
gedraaid. Op het programma stond
Bergmans verfilming van Mozarts ope-
ra 'Die Zauberflöte'. 'M.Klein' wordt
door film-inn op vrijdag 8 en zater-
dag 9 juni a.s. in de ob aan de Prin-
sesseweg vertoond. Waarvan akte.

• Net als het minder gunstige weer
houden de reeksen diefstallen in
Zandvoort onverminderd aan. Het zijn
vooral kruimeldiefstallen gepleegd
door jongeren in de leeftijd varieerend
van 14 tot 25 jaar. Negen van hen, al-
lemaal afkomstig uit Amsterdam, kón-
den door de politie worden aangehou-
den. Vier knapen na een poging tot in-
braak in een konsumptietent en vijf
wegens diefstal van benzine uit een
pomp aan de boulevard Barnaart.
Nog niet opgehelderd konden worden
diefstallen uit geparkeerd staande auto's
aan genoemde boulevard, Marisstraat,
Westerstraat, Noorderduinweg en
Kleine Krocht. Het betrof hier o.a. ont-
vreemding van autoradio's, kasette-
bandjes en gereedschap. In de Prinses-
seweg werd een auto gestolen, maar
die werd later teruggevonden op de
boulevard Barnaart. Verder werd bij de
politie aangifte gedaan van diefstallen,
uit een kiosk van het zwembad 'De
Duinpan' en de jongerensociëteit 'De
Nachtuil'. Uit laastgenoemd projekt
verdween geluidsapparatuur en uit de
zwembadkiosk snoepwaar en een be-
drag van f 250,-.

• De eerste nationale kampioenschap-
pen wielrennen van de politie worden
woensdag 6 juni op het circuit van
Zandvoort gehouden. De organisatie
van de wedstrijden, die onder auspi-
ciën staan van de Ned. Politie Sport
Bond, is in handen van de zandvoort-
se Politie Sport Vereniging (ZPSV).
Het programma vermeldt o.m. een
ploegentijdrit en individuele ritten
voor licentiehouders, veteranen en ju-
nioren. De kampioenschappen begin-
nen omstreeks het middaguur en ein-
digen om plm. 5 uur. Toegang tot het
wedstrijdterrein is kosteloos.

• Sportpromotor Klaas Koper organi-
seert in samenwerking met de hoofd-
stedelijke rijwieltoerklup 'Olympia' en
de firma Versteege een avondvierdaag-
se door Zandvoort op 5-, 12-, 19 en
26 juni a.s. ledere avond wordt tussen
7,00 en 7.30 uur gestart bij het strand-
paviljoen 't Trefpunt en er wordt per
avond circa 30 km. gereden. Vooi iede-
re rit afzonderlijk bedraagt het inschrijf-
geld een gulden per persoon. Aanmel-
den voor deelname bij firma Versteege,
Haltestraat 18, tel. 4499, Klaas Koper,
Van Lennepweg 38-4, tel. 4833 of bij
eerdergenoemde startplaats.

• Vanaf heden t.e.m. a.s, donderdag kun-
nen ingezetenen van zeer jeugdige tot
zeer hoge leeftijd zich laten inschrij-
ven voor de open zwem kampioen-
schappen van Zandvoort die door het
zwembad 'De Duinpan' op zaterdag
2 juni a.s. worden georganiseerd. De
wedstrijden beginnen om 2 uur en
het inschrijfgeld bedraagt twee gulden
per deelnemer.



toeristenbelasting in eindfase familieberichten familieberichten

Na de eensluidende positieve adviezen
van de meerderheid van de kommissies
van bijstand van financiën en van alge-
mene zaken hebben b en w bij de ge-
meenteraad een definitief voorstel in-
gediend voor de invoering van een toe-
ristenbelasting. De behandeling zal
plaats vinden in de raadsvergadering
die dinsdag over een week wordt
gehouden.

Het voorgestelde pakket van fiskale
maatregelen behelst zoals bekend de
invoering van een logiesbelasting van
twee kwartjes per bed voor hotels,
pensions, kamerverhuurbedrijven, kam-
peerhuisjes, etc.,een oppervlaktebelas-
ting voor de bezoekersruimte van ho-
rekabedrijven en een wijziging van de
legesverordening -het afgeven van ver-
gunningen- die het mogelijk moet ma-
ken speelautomaten te belasten. T.a.v.
de legesheffing heeft het kollege op
verzoek van de kommissieleden een
wijziging in het oorspronkelijke voor-
stel aangebracht. Aanvankelijk hadden
b en w de heffing op f. 500,- per auto-

maat gesteld, maar dit bedrag is in het
raadsvoorstel teruggebracht tot f. 300,--
per automaat welke alleen in het zo-
merseizoen wordt geeKsploiteerd en
f. 350,- voor apparaten die een geheel
jaar in bedrijf zijn.
In hun memorie van toelichting bij het
raadsvoorstel gaan b en w in op het
verzet van het bedrijfsleven tegen de
voorgenomen belastingmaatregelen.
Naar hun mening gaat de zandvoort-
se ondernemer er ten onrechte vanuit
dat het een bedrijfsbelasting betreft,
die niet mag worden doorberekend in
de prijzen. Het gaat volgens het gemeen-
tebestuur echter om een verteringsbelas-
ting, die de ondernemer wel mag door-
berekenen. Het kollege baseert dit op
artike!276 van de gemeente wet .waarin
wordt bepaald, dat voor zover belas-
ting wordt geheven van hem die gele-
genheid biedt tot verblijf, deze be-
voegd is de belasting te verhalen op de
bezoeker van het verblijf.
Naar het oordeel van b en w heeft de
wetgever met het opnemen van deze
bepaling uitdrukkelijk de bedoeling ge-

had om te voorkomen dat de belas-
ting zou gaan drukken op het bedrijfs-
leven. Een andere uitleg kan er, volgens
het gemeentebestuur, moeilijk aarf .
worden gegeven. Ook indien men de
stukken raadpleegt, die betrekking
hebben op de behandeling van het be-
treffende wetsontwerp in de Tweede
Kamer, komt men tot de konklusie
dat we hier duidelijk te maken hebben
met een veteringsbelasting, aldus het
kollege.
Een opmerking die, over de hoofden
van de lokale volksvertegenwoordigers
heen, duidelijk is bedoeld voor ekono-
miese zaken in Den Haag waar ernstig
wordt getwijfeld aan de wettelijke
mogelijkheden om de oppervlaktebe-
lasting voor niet -logies- verstrekken-
de bedrijven in te voeren.

25 JAAR GETROUWD
Dat vieren wij met een receptie op vrijdag 8 juni a.s. van 20.00
tot 22.00 uur fn het Gemeenschapshuis.

Burg. Beeckmanstraat 32.

A. van Duijn
M. van Duijn-Schuiten

Met droefheid geven wij U kennis dat heden, rustig en kalm geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, zuster,
schoonzuster en tante

JACOBA JOHANNA MARIA VERSTEEGE
op de leeftijd van 54 jaar.

Keesjan
José
Paul
en verdere familie

Zandvoort, 26 mer 1979
Louis Davidsstraat 7

De crematie zal plaatsvinden op woensdag 30 mei a.s. om 11.30 uur in
het Crematorium te Velsen halte Driehuis-Westerveld.

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling-Hulpbetoon, Post-
straat 7. Bezoekuren maandag en dinsdag van 17.00 -17.30 en van 20.00
- 20.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de ontvangzaal van het
Crematorium.

Vertrek van huis woensdag om 10.45 uur;

Liever geen bezoek aan huis.

'geen druppel meer en nog verteringsbelasting betalen oo

omroepers

STOELENMAN
gevraagd

Strandpaviljoen 1 A, tel.
6959.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

CDA voor uw welzijn
óók in het

EUROPEES PARLEMENT
Europa-avond 31 mei a.s. in

„De Deining" Hoofddorp
Marktplein 92 - aanvang 8 uur

Spreker Sjouk Jonker

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft afgelopen donderdag -He-
melvaartdag- de voetbalkompetitie
'78 -'79 afgesloten met een 3-2 over-
winning op Beverwijk. Afdelingskam-
pioen Stormvogels leed een onverwach-
te 4-1 nederlaag teven TYBB, zodat
het verschil tussen de kersverse titel-
houder en de kustbewoners slechts
twee punten bedraagt. Wél een bewijs
dat Zandvoortmeeuwen de top dit keer
dicht was genaderd. Maar ook met een
tweede plaats kan het elftal tevreden
zijn. Zandvoortmeeuwen heeft een
goed seizoen achter de rug.
Zandvoortmeeuwen.keek in het slot-
duel van de kompetitie aanvankelijk
tegen een 2-0 achterstand aan door
treffers van de aktieve Beverwijk-speler
Richard Hofman. Dat gebeurde in de
twintigste minuut van de eerste helft
en vijf minuten na rust. Maar toen
was -eindelijk- het woord aan de
mannen van trainer-coach Bruijnzeel
die hun tempo en slagvaardigheid van
de voorgaande wedstrijden hervonden.
Achtereenvolgens scoorden Alex Hee-
semans. Kees Bruin en Albert Visser
en werd niet alleen de achterstand
weggewerkt maar kwam Zandvoort-
meeuwen met een goal meer dan de
tegenstander zegevierend uit de strijd
te voorschijn.

De eindstand van de kompetitie ziet
er als volgt uit :

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C .V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie*
QASQEYSERS - QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend ga»- en waterlnetallateur
H. A. SPIERIEU8 Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02607—5012

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

B.V. PLAY-IN
eksploiteert automatenspeelzalen

Voor dit seizoen, tot 1 oktober a.s., zoeken wij
voor onze vestiging "TILT" in de Zeestraat te
Zandvoort op korte termijn

TWEE'KASSIERS

Hun werkzaamheden bestaan uit:
* het wisselen van geld
* en toezicht houden in de speelzaal.

Geen vakantiewerk.

Bel voor een afspraak of kom eens langs in de
Kerkstraat en vraag naar de heer J. Boshuizen
telefoon 35 80 of 30 30.

Stormvogels
Zandvoorm.
WSV'30
Beverwijk
TYBB
Nw.Vennep
KFC
Velsen
H BC
VVB
Zaandijk
QSC

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
12
8
7
7
9
6
7
6
6
6
3

3
7
9

10
9
4
8
6
7
7
6
4

4
3
5
5
6
9
8
9
9.
9

10
15

33
31
25
24
23
22
20
20
19
19
18
10

45-24
36-21
28-24
29-25
30-29
28-28
18-28
30-37
33-33
20-25
31-39
24-39

wat is er nou zo aardig
aan het werken bij een bank?
Je komt met mensen in kontakt, die hun geldzaken aan
je toevertrouwen. Je geeft informatie en adviezen over
uiteenlopende financiële kwesties. Je werkt in een klein
team op een bijkantoor.

geïnteresseerd?
Wij hebben plaats op ons kantoorte Zandvoort. Neem eens
kontakt op met de heer T. Mos, die je meerdere informatie
kan geven. Tel. 02507-3039.

Wil je schriftelijk solliciteren richt dan een briefje aan de
afdeling Personeelszaken van de Nutsspaarbank West
Nederland, Postbus 700, 2003 PE Haarlem.

De Nutsspaarbank West Nederland
is een regionale bank met een

compleet dienstenpakket dat is
afgestemd op de behoeften van haar

particuliere cliënten.
leder van de vierhonderd

personeelsleden werkt direct of
indirect aan het optimaliseren

van de dienstverlening.
In de 63 kantoren verspreid over
vijf rayons staat de persoonlijke

relatie met de cliënt voorop.

/pQQfbanh
we/t nederlond

een bonk van deze tijd
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jeugdsentiment in vlammen
Op 28 mei werd Monopole 's avonds
een prooi der vlammen. Maar Monopole
niet alleen want met het gebouw aan
het Stationsplein verbrandde er deze
avond ook een stukje jeugdsentiment.

Tientallen jaren achtereen, uiteraard
met onderbreking van de evakuatie-pe-
riode, was Monopole het centrum van
gezellig uitgaan, van amusement, waar
de jaarlijkse uitvoeringen van de Zand-
voortse verenigingen werden gegeven, en
of het nu sport-, toneel- of muziekuit-
voeringen waren, ze hadden als hoogte-
punt 'bal na'. Terugdenkend aan deze
tijd kom je tot de konklusie dat je er
toch wel wat voor over had om een
avondje uit te gaan. Om zeker te zijn
van een goede plaats bij voorbeeld
ging je vooraf bespreken aan het loket
(waarachter sinds mensenheugenis me-
vrouw Van der Werff van de sigaren-
zaak op het Raadhuisplein), hoewel dat
niet een vlotte doorstroming op de
avond van de voorstelling garandeerde.
Maar de rij was dan .toch wel iets kor-
te.r dan die van de niet kaartenbezit-
ters en je stond in de nauwe gang op
weg naar de krappe vestiaire dan ook

mevr. kraan-meeth

iets minder lang op de tocht. Maar wie
denkt daar nog aan bij het ophalen van
herinneringen uit die tijd ? Geen mens
immers ? Monopole is nu eenmaal ver-
bonden aan een periode waarin alles
beter, leuker en mooier was dan nu. In
onze ogen althans en ook in de ogen
van een nog oudere generatie, die weet
te vertellen hoe omstreeks 1916 pro-
priétaire C. Degen van zijn Etablisse-
ment 'Monopole' (Restaurant a Toute
Heure - Soiree Intime Artistique -
Concert les Jolines) iets heel bijzonders
maakte door het engageren van de
fameuze violist-dirigent Lanfredi en
zijn orkest, en over de betekenis van
Monopole op het Stationsplein als zo-
meravond-amusement voor de badgas-
ten : een etablissement van allure met
rode pluchen gordijnen achter de estra-
de, een massieve portier bijude hoofd-
deur, een gerokte ober, wellevende kel-
ners en een piccolo. Een restaurant dat
het niet hebben moest van de eerzame
burgerman met één koffie voor en één

0 Het jaarlijks voorjaarskonsert van
het Zandvoorts Christelijk kinderkoor
is vastgesteld op vrijdag 8 juni a.s. in
het gebouw van de geref. kerk aan de
Julianaweg. De jeugdige vokalisten
treden op onder leiding van koondi-
rigent Henk Trommel en worden aan
de piano begeleid door Willem Poot.
De uitvoering wordt afgewisseld door
solo-danseres Marie Pierette Thonus
met dansen uit India. Het konsert be-
gint om 20.00 uur en de entree be-
draagt f. 4,-- p.p.

• Luilakzwemmen. Het klinkt parado-
kaal, maar iedereen weet onderhand
wel dat dit een onderdeel is van de
luilakviering in Zandvoort, waartoe
het zwembad 'De Duinpan' zaterdag-
ochtend om 5 uur al open gaat. Tot 8
uur kan er naar hartelust gezwommen
worden en voor de toegangsprijs van
f. 1,10 krijgen de luilakvierders bo-
vendien nog een glas limonade en een
luilakkoek.

De Passage brandde in 1925 tot de grond toe af

biertje na de pauze maar (en nu citeren
we mevrouw Van Nes-Uilkens in 'Ei-
gen Haard' van 1920) 'van de heeren
met vrouwtjes van de rechter- of lin-
kerhand, cocottes met veel durf, veel
dorst, en schoothondjes '
De brand van Monopole roept bij de
oudere Zandvoorters onwillekeurig
herinneringen op aan etablissementen
die een zelfde lot troffen : 'Germania',
het bekende bierrestaurant aan de bou-
levard dat, na juist volkomen gemoder-
niseerd te zijn, op de tweede Pinkster-
dag in 1918 tot de grond toe afbrandde,
Palais d'Eté (de latere naam voor het
circus 'Olympia Palace' aan de Mezger-
straat), dat in 1921 in de as werd ge-
legd en de Passage, eens de trots van de
badplaats, die in 1925 door het vuur
totaal werd verwoest. Laten we hopen
dat Monopole de hekkensluiter is ge-
weest.

aankoop van de krocht
kost gemeente f. 350.000, ••

Palais d'Ete werd in 1921 door de vlammen verwoest

DINSPAG GEEN KOERANT

In verband met Tweede Pinksterdag op maandag 4 juni a.s. is
het niet mogelijk voor dinsdag een nummer voor te bereiden.
De eerstvolgende editie van ons blad komt uit op vrijdag 8 juni

Teneinde de voortzetting van de eksploi-
tatie van het verenigingsgebouw 'De
Krocht' t.b.v. de zandvoortse toneelge-
zelschappen en andere verenigingen voor
repetities en uitvoeringen te verzekeren,
wil het dagelijks bestuur van de gemeen-
te het aan de Grote Krocht gelegen
pand van de huidige eigenaresse, de rk
parochie St. Agatha , aankopen.

In de raadsvergadering van dinsdag 5
juni a.s. vragen b en w aan de raad hier-
voor een bedrag van f. 350.000,- te
voteren, de koopsom die het kollege
met het kerkbestuur is overeengeko-
men. Voor het opknappen van de to-
neel- en zaalakkommodatie verzoeken
zij de afgevaardigden f. 97.220,- be-
schikbaar te stellen en voor daeksploi-
tatieinklusief kapitaallasten van deze
investering f. 70.000,-.
Volledige verbetering van 'De Krocht'
vergt een investering van bijna zeven
ton, maar om een nog door de raad
vast te stellen meerjarenplan voor de
bouw van zaalakkommodaties die
Zandvoort nodig heeft niet te door-
kruisen, acht het kollege het gewenst
de vej-betering te beperken tot het
hoogst noodzakelijke. Verder ligt het
niet in de bedoeling van b en w 'De
Krocht' blijvend door de gemeente te
laten runnen, maar het gebouw in de
toekomst aan partikulieren te verhu-
ren. Voorlopig dient de gemeente de ,
eksploitatie zelf ter hand te nemen

. om het gebruik van het gebouw door
de verenigingen te kunnen waarbor-
gen, aldus het kollege.
Aan de verkoop van 'De Krocht' ver-
bindt het kerkbestuur de voorwaarde
tot terugkoop, indien de eksploitatie
zou .worden beëindigd en voor het
gebouw een andere bestemming wordt
gezocht.

B en w willen zeker de eerste drie jaar -
niet overgaan tot verkoop van woning-
wetwoningen aan partikulieren. In een
deze week verschenen beleidsnota over
dit onderwerp tonen zij aan de hand

van gegevens over de voorraad huurwo-
ningen in de gemeente aan,dat het on-
verantwoord zou zijn woningwetwo-
ningen van de hand te doen. Bij ver-
koop blijven er onvoldoende betaalba-
re woningen voor de woningzoekenden
in Zandvoort over, aldus het gemeente-
bestuur. In de nota wijst het kollege op
de beschikking van de minister van
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning waarin de uitbreiding van de ge-
meente aan banden is gelegd. Daardoor
is bouw van nieuwe woningwetwonin-
gen binnen de gemeentegrenzen vrijwel
niet mogelijk.
B en w hebben zich reeds eerder op dit
standpunt gesteld, maar de raadsleden
Gielen en Jongsma (vvd) wilden dat b
en w een beleidsnota inzake de verkoop
van woningwetwoningen produceerden.
Dit op grond van een nieuwe wettelijk
vastgelegde bepaling die gemeenten
hiertoe verplicht.

waterstanden

juni
1
O
£.

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

H.W.
08.19
09.11
10.11
11.15
12.25
00.57
01.49
02.37
03.17
03.59
04.39
05.19
06.03
06.55
07.39

L.W.
16.22
17.15
18.14
19.21
20.29
09.00
09.53
10.44
11.20
12.02
12.44
13.23
14.07
14.59
15.42

H.W.
20.47
21.43
22.39
23.48
_.-
13.26
14.17
15.00
15.41
16.24
17.04
17.50
18.33
19.19
20.05

L.W.
04.50
05.50
06.42
07.54
08.23
21.30
22.20
23.03
23.46
00.28
01.09
01.55
02.39
03.22

.04.09

eanduoorhse hoerartf

Verder komen dinsdagavond aan de
orde de uitbreiding van het raadhuis
en de invoering van een toeristenbel as-
ting met ingang van 1 januari 1980.
Beide 'zware' onderwerpen zijn de af-
gelopen maanden en weken uitputtend
besproken door de kommissies van ad-
vies en bijstand en in de kolommen
van de koerant is er uitvoerige aan-
dacht aan besteed. Beide projekten
zijn vrijwel ongewijzigd aan de gemeen-
teraad ter goedkeuring aangeboden.

GESLAAGD VOOR DIPLOMA

De navolgende leerlingen van de open-
bare mavo Wim Gertenbach aan de
Zandvoortselaan zijn geslaagd voor
het mavo-diploma : Peter Al, Jeanette
Allebes, Victor Bakels, Belinda Bak-
kenhoven, Pieter Beneken Kolmer, Ca-
rina Boon, Ron Bracke, Michael van
Dam, Rob van Densen, Michiel Die-
pendaal, Martin Draijer, Corry Duiven-
voorden, John Fijma, Piet-Jan Holle-
mans, Inge Ipenburg, Linda Kemp,
Arie Kerkman, Bianca Kostense, Bert
Leijenhorst, Mare Meyer, Philip Musch,
Hermien van der Mije, Yvonne Paap,
Riek Pimentel, Taco Reijenga, Daniëlle
van der Rijt, Simone Schaft, Pim Schilte,
Ingrid Spaans, Liliane Sweyen, Marcel
Verdonkschot, Mare Versteege, Hanne-
ke Vinke, Carry Wessendorp, Richard
Wisse, Jennifer de Wolff, Inge Wijker
en Juiian Ceha.
Van de christelijke mavo aan de Sophia-
weg waren dat:
Yvonne Bluijs, Jan Bosman, Peter
Braun, Karin van Dam, Robjan Dekker,
Yvonne Ditmeyer, Aase Dijkstra, Titia
Gebe, Irene Heintjes, Betty van Kasteel,
Jolande Koop, Frans van der Meij, Mo-
nique Pinheiro, Anita Pronk, Adèle
Schmidt, Diana Schuiten, Janneke
Schijf, Marty Seders, Tino Stuij en
Jacqueline Webber.



geluidarm naar het strand familieberichten familieberichten

Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de rekreanten een portable radio
meeneemt naar het strand, bos en hei en daarmee de helft van de andere re-
creanten hindert, die juist naar buiten was getrokken op zoek naar rust en
stilte.
De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft daarom een nieuw 'verbodsbord'
ontworpen 'Verboden voor portables'.- Camping- en strandtenteksploitanten
en andere rekreatie-ondernemers, die de behoefte aan rust van hun gasten wil-
len waarborgen, kunnen dit 'bord', uitgevoerd als grote in rood, zwart en wit
bedrukte sticker, gratis verkrijgen bij de NSG.
Het adres luidt: NSG, postbus 381, 2600 A J Delft.

nieuws
kort & klein

• Vanavond presenteert het bestuur
van de Stichting Behoud Kostverloren-
park in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg haar beleidsnota over het
Kostverlorenpark onder de titel 'Hou-
den wij het groen'. Het stuk is een ver-
volg op het eerder verschenen 'Groen-
boek Kostverlorenpark', waarin de
fauna en de flora van het natuurgebied
werden beschreven. In 'Houden we
het Groen? ' staat de vraag centraal
welke maatregelen moeten worden
genomen om het park in stand te
houden. Op de bijeenkomst zullen de
samenstellers van de beleidsnota. Dik
Bol, Jaap Kolpa en Paul Al een toe-
lichting op het stuk geven en worden
een groot aantal dia's van het park
vertoond. •

• Vanavond vertoont de jeugdsociëteit
'De Nachtuil' in het onderkomen aan
de LinnaeusStraat de speelfilm 'Laat
het maar aan ons over' met de groep
Las Charlots in hoofdrol. De entrjse
voor leden bedraagt f. 2,50 en voor
niet-leden een piek meer.

• Stillevens en stille levens is de titel
van een tentoonsteiïing van werken
van Frits Vogel en Hein Overbeek,
resp. afkomstig uit Tilburg en Assen/
welke morgen, zaterdag 2 juni, wordt
geopend in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg. Vogel eksposeert
stillevens in gouache en Verbeek een
serie houtskooltekeningen van bejaar-
den en een aantal etsen. De tentoon-
stelling is dagelijk te bezichtigen tij-
dens de uitleenuren van de bibliotheek
en duurt t.e.m. 2 juli a.s.
Een week later, vrijdag 8 juni, ekspose-
ren Wim Mors uit Amsterdam en José

Maria Capricorne uit Breda houten
beelden (Wim) en tekeningen en schin-
derijen (José). Deze tentoonstelling
eindigt op 1 juli a.s.
De afstand tussen de ob en het cen-
trum is gering, maar de afstand tus-
sen het werk van de eksposanten in de
bibliotheek en die in het kutlureel
centrum is hemelsbreed. Vogel en
Overbeek scharen zich in hun doeken
en bladen achter de traditionalisten,
terwijl Mors en Capricorne zich in de
armen van eigentijdse vormen en stro-
mingen hebben geworpen.

• Op 28 mei j.l. vond de jaarlijkse
boottocht van 'De Zonnebloem plaats.
De bejaarden, zieken en gehandikap-
ten hebben mede dank zij de spontane
en belangeloze medewerking van het
Rode Kruis, automobilisten en de in-
zet van dr. J. Groen, de zusters van
Petegem, Boschma en de Nooy een
fijne dag gehad. De tocht ging via

Spaarndam en het Noordzeekanaal
naar de Vecht. Als ekstra attraktie was
een bezoek aan de amsterdamse haven
ingelast.
Alle medewerkenden van de afdeling
Zandvoort kunnen op een geslaagde
dag terugzien.

• Evenals in de andere gemeenten van
ons land zullen ook in Zandvoort na
afloop van de verkiezingen voor het
Europees parlement op 7 juni a.s. de
stembussen worden verzegeld tot
maandag 11 juni, de datum waarop de
stemmen worden geteld. Dit naar aan-
leiding van een verzoek van de andere
landen die deelnemen aan de verkie-
zingen en die vrezen dat het stemge-
drag in Nederland de kiezers zou kun-
nen beïnvloeden. Het tellen van de
stemmen op 11 juni vindt plaats in
burgerzaken aan de Schoolstraat en
is openbaar.

OPNIEUW KOMMISSIEBERAAD OVER GSD ZANDVOORT

Op woensdag 6 juni a.s. vergadert
de kommissie van maatschappelijk wei-
zijn opnieuw over het krities pvda-rap-
port inzake 't funktioneren van de ge-
meentelijke sociale dienst in Zandvoort
en in het bijzonder over het op verzoek
van de kommissie door het lid De Pater
(cda) opgestelde advies aan b en w
voor verbetering van de gsd. Na de op-
en aanmerkingen in de vorige bijeen-
komst van maatschappelijk welzijn
wil men het advies thans definitief vast-
stellen en aan het kollege overhandi-
gen.
De pvda-kommissieleden. Van der
Moolen en Wind, vinden het door-de
heer De Pater geredigeerde advies ech-
ter ontoereikend en hebben zelf een
nota geproduceerd met aanbevelin-
gen aan b en w ter verbetering van de
werkwijze van sociale zaken. Zij heb-.
ben er bij kommissievoorzitter, wet- -

"Nu ben ik vrij van Zond1- en zorgen
want veilig kwam ik bij Hem aan,
Hij zal ook voor mijn kinderen zorgen
zij kunnen met Hem verdergaan."

Voor de overgrote belangstelling en het medeleven ondervonden bij het
plotselinge heengaan van onze lieve moeder en oma

DIRKJE DROST- HOFMAN

zeggen wij u hartelijk dank.
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, mei 1979.

agenda
gemeehteraad

voor de openbare vergadering op dins-
dag 5 juni a.s. in het dorpskantoor aan
het Raadhuisplein. Aanvang 20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 24
april 1979.

2. Ingekomen stukken :
Rondschrijven dd. 1 mei 1979 van
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland inzake een rapport inzake
de planning van voorzieningen voor
gehandikapten in Noord-Holland.
Brief dd. 24 april 1979 van het be-
stuur van de Stichting Aktiviteiten-
centrum Zandvoort met het verzoek
de plannen voor een nieuw centrum
zo spoedig mogelijk door te voeren.

3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

a. Inrichten dokumentatiecentrum
Mr, G.J. van Heuven Goedhart-
school.

b. Aanschaffen speel werktuigen t.
b.v. Agatha-kleuterschool.

c. Vervanging leermiddelen Wim
Gertenbachschool voor mavo.

d. Gemeenschappelijke regeling
schoolartsendienst.

5. Transakties onroerend goed.
a. Verhuur grond bij Kostverloren-.

straat 115.
b. Verlenging verhuur grond voor

R.K. noordkerk in plan-noord.
c. Verhuur teellandjes.

6. Bestemmingsplannen e.d.
a. Voorbereidingsbesluit Kostver-

lorenpark.
b. Voorbereidingsbesluit Gasthuis-

plein 2.
7. Diverse belastingverordeningen.
8. Raadhuisuitbreiding.
9. Aankoop en eksploitatie gebouw

'De Krocht'.
10. Subsidie 'Jazz behind the beach'.
11 Preadvies inzake klachten over het

beleid t.a.v. caravan-terrein 'De Zee-
reep'.

12 Vervanging bestrating Zandvoortse-
laan tussen Tolweg en Dr. C.A. Ger-
kestraat.

13. Sanering riolering Marisstraat.
14. Vervanging materieel dienst van pu-

blieke werken.
15. Vervanging materieel dienst van pu-

blieke werken.
16. Voorzieningen in verband met ge-

luidsoverlast horecabedrijven.
17. Speelterrein A.J. v.d. Moolenstraat

en N ie. Beetslaan.
18. Garantie geldlening t.b.v. het Huis

in het Kostverloren en de bijbeho-
rende 57 bejaardenwoningen.

19. Vergroten raamkozijnen Hobbema-
stra'at-25.

20. Aanschaf werkwagen brandweer.
21. Gemeente- en bedrijfsrekeningen

1977.

houder Van der Mije Pzn, tegen gepro-
testeerd dat deze nota,die ze in de
vorige kommissievergadering tevergeefs
aan de orde stelden, niet op de agenda
voor de bijeenkomst van a.s. woensdag
is geplaats. Beide socialistiese afgevaar-
digden verwachten dat dit alsnog zal
gebeuren, teneinde de kliënten van de
gsd die klachten hebben over de dienst
en de samenstellers van het pvda-rap-
port in de gelegenheid te stellen kennis
te nemen van de nota.
De vergadering op 6 juni is openbaar,
wordt gehouden in het gemeentehuis
en begint om 20.30 uur.

Bij het ter perse gaan van dit nummer
vernamen wij dat de voorzitter aan 't
protest van genoemde kommissieleden
gehoor heeft gegeven en hun nota alsnog
aan de agenda is toegevoegd.

Geboren
BART JEROEN

zoon van Pim Geels en Valentine
van Eltereh broertje van Karin.
Van Slingelandtlaan 126
3445 ER Woerden

Bij deze heel hartelijk dank aan
iedereen die ons vijfitgjarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Zandvoort, 29 mei 1979.

W. Bos
M. Bos-de Muinck
Da Costastraat 4

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 3 juni a.s. (pinksteren):
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, mmv.

Herv. kerkkoor
Jeugdkapel : bezoek aan de kerk

GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 juni a.s.: (pinksteren):
09.30 uur: Ds. P. van Hall.
19.00 uur : Ds. P. van Hall.

PROTESTANTENBOND
zondag 3 juni a.s. {pinksteren):
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen

leden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 juni a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 3 juni a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur : Plechtige hoogmis met vie-

ring van het Vormsel,
maandag 4 april (2de pinksterdag):
10.45 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang. • '

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 juni:
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje27, tel. 2791.

( LM. )

KIN

CIRCUIT
VAN

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma.

Wo.

INT. PINKSTERRACES
formule 1/2 en 3
POLITIE Zandvoort
wielerwedstrijden
STRAVER
wielerwedstrijden

Do. GIJS VAN LENNEP
cursus rijvaardigheid

Vr. GENERAL MOTORS
Vergelijkingstest

Za.
en M.S.C. Bork

Zo. rijvaardigheidsopleiding

Inlichtingen
Tel. 8284



|lburgerlijke stand

23 mei - 29 mei 1979

geboren : Linda, dv. J. Kramer en
C. de Jong.

overleden : Cornelia Kames, geb.
van Deinsen, oud 79 jaar ; Jacoba Jo-
hanna Maria Versteege, oud 54 jaar;
Cornelis Wilhelm Vrijenhoek, oud 38
jaar ; Marco Adegeest, oud 63 jaar.

ondertrouwd : James Zwaag en Ma-
ria Jacontha Johanna Kuijk.

getrouwd : Martijn Dirk Dorissen en
Johanna Wilma Kreuger ; Hendricus
Johannes Jacobus Franciscus Christiaans
en Astrid Maria van der Sluis.

geboren buiten de gemeente : Brenda
dv. A.C. Kerkman en J.A.M. Midden-
dorp ; Joost Pieter, zv. P.H.V. van der
Neut en E.W. Friederich. ;

overlederfbuiten de gemeente : Anto-
nius Maria Lagerweij, oud 71 jaar; Vis-
tor Joseph Clasine van Bergen, oud 57
jaar; Jerphaas Kraaijpoel, oud 83 jaar.

ipo jaar

belangrijke adressen-

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Ronjeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,-
Koninginneweg l, Zandvoort

sport - spel

De voetbal kompetitie op de buitenvel-
den is nauwelijks achter de rug of men
is al weer gestart met een nieuw voet-
balevenement. Maandagavond werd in de
sporthal een begin gemaakt met het
jaarlijks zaalvoetbaltoernooi van Zand-
voortmeeuwen onder auspiciën van de
Haarlemse Voetbalbond. Aan dit toer-
nooi, dat t.e.m. 22 junj a.s. duurt, ne-
men in totaal veertig teams deel. Er
wordt iedere avond gespeeld vanaf
18.45 uur en tijdens de weekeinden
van 9 - 1 0 en 16-17 Juni ook overdag.
De prijsuitreiking geschiedt direkt na
afloop van de finalewedstrijd door
burgemeester Machielsen.

o De duiven van de leden van de zand-
voortse postduivenvereniging PV Plei-
nes namen deel aan een wedvlucht van-
af Noyon. De volgorde van binnenkomst
van de vogels luidt:
P. Peters 1- 13 - 14 - 19; comb. Terol
S innige2-3-8-10-11;J . Vos4- 16
- 20; Molenaar Brune 5; comb. Driehui-
zen 6 - 12 -18 - 21 - 28; comb. Meulen
Koper 7 - 23 - 31 - 35; C. Visser 9 - 22
- 25 - 32; W. Terol 26; A. Molenaar 27
- 30 - 38 en Koper Jb. 33.

Tot trainer van de jeugdelftallen van
Zandvoortmeeuwen is de eks-eerste
elftalspeler van ZVM, Gerard Ramke-
ma, benoemd. Ramkema volgt hier-
mee de vertrekkende jeugdtrainer Hans
Bloem op.

Honderd rode rozen van haar dochters, fraaie bloemstukken van o.a. het Huis in de
Duinen en het Gemeentebestuur, bloemen en slingers in de konversatiezaal, vruchten-
cake bij de koffie en een wapperende driekleur aan de vlaggestok in de tuin van het
bejaardenhuis. Een feestelijke viering van de honderdste verjaardag van mevrouw
Kipp-Meesters, pas twee jaar verblijvend in het Huis in de Duinen maar, zoals we

mevr. Kraan - Meeth

uit de toespraak van de adjunkt-direktrice Zuster Van Breukelen begrepen, een
regelrechte reklame voor het bejaardenhuis.
Zuster Van Breukelen memoreerde de humor en de levensblijheid van mevrouw
Kipp en stelde haar als voorbeeld voor alle bewoners. Mevrouw Rootlieb was de
woordvoerster van deze bewoners en bracht in dichtvorm hun gelukwensen over.
Voor ekstra fleur op deze ochtend zorgden de haarlemse bloemenmeisjes die alle
aanwezigen, en dat waren er heel wat meer dan anders.bij de koffie, een bloem
opspelden.
Lokoburgemeester Van der Mije bevond zich onder de velen die de honderdjarige
en haar familie met deze bijzondere dag kwamen gelukwensen.

GESCHETTER
MAAKT KNETTER

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen teruy.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE'
stomerij
llaltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen! ,

GEBLAF
ERGERT

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST

Zaterdag, 30 juni 1979 in de
Hervormde Kerk te Zandvoort

Aanvang 20.30 uur.
Dirigent: André Vandernoot

Solist: Herman Krebbers, viool

Het programma vermeldt werken van Bach,
Mozart en van Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a f. 8.-- p.p. (voor houders
van een CJP of een Pas '65 f. 4.-- p.p.) bij het VVV-
kantoor,Schoolplein l (tel.7947),Zwembad "De Duin-
pan", Vondellaan 37 (tel. 2170) en Bloemenmagazijn
W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout
(023 -241661).

De Boet is 'n tot ver buiten de regio bekend
staande'speciaalzaak in massief eiken

meubelen, exclusieve bankstellen,
-verlichting én -cadeau-artikelen.
In ons kleine, gezellige team van

vakkundige medewerkers zoeken wij op
korte termijn versterking in de verkoop.

Wij denken hierbij aan een

met enige ervaring in de verkoop, liefst in
de meubel-branche. Maar evengoed kan

iemand met belangstelling voor dit vak en
hierin een gedegen opleiding wil volgen,
ook reageren, inventiviteit en plezierige
omgangsvormen zijn daarbij van groot

belang.
Voor een goede kracht betalen wij een goed

salaris, terwijl de secundaire
arbeidsvoorwaarden goed zijn. Bel voor het

maken van een afspraak onze heer
E. Nieuwenhoven.

Zijlweg 9 / Haarlem / (023) 320921

B.V. PLAY-IN
eksploiteert automatenspeelzalen

Voor dit seizoen, tot 1 oktober a.s., zoeken wij
voor onze vestiging "TILT" in de Zeestraat te
Zandvoort op korte termijn

TWEE KASSIERS

Hun werkzaamheden bestaan uit :
* het wisselen van geld
* en toezicht houden in de speelzaal.

Geen vakantiewerk.

Bel voor een afspraak of kom eens langs in de
Kerkstraat en vraag naar de heer J. Boshuizen
telefoon 35 80 of 30 30.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

vraagt
SCHILDERS

Hoog loon.

Tel. 56 55.

Handelmij. B.V.
K. Onnesstraat 19,
Zandvoort.
Tel. 02507-7941

Wij zoeken voor ons kantoor :
/M EIM U.Vrouwelijke medewerkster

wiens werkzaamheden zullen bestaan uit :

- correspondentie
- telex
- debiteuren bewaking
- telefoon

Wij bieden een prettige werkkring met zelfstandig werk goede
salariëring en soc. voorzieningen.



omroepers

Aangeb. KAMER (gr. 4x3
mtr.) c.v., gebruik van keu-
ken en badkamer. Tel. 6681.

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

voor fotografie, min. 35 m^
Tel. 57 26.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

TE KOOP
Simca-ti, bouwjaar 1975
prijs f 3.250,-
tel. 2921

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen -zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Installatie bureau
GROENEIWEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 025O7 8484*•

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Familie- en -
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tal. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN. -

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

09
UdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 3319 75

Tel. VERSTEEBE
• ZankbMct

tCdeffon 02507-4409

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

AMNESTT
INTERNATIONAL

pro
454000

398 Thrillers
inde

Bibliotheek.
Lees toch wat je lekker vindt.

VOORDEELREIS VAN DEZE WEEK :

4 JUNI BEIMIDORM
2 KAMER APPARTEMENT

Bof 15 of 22 DAGEN
ongeacht het aantal personen

VOOR f. 331,-

FIETSEN IS PRETTIG ENERGIE BESPAREN

Pak dus vaker de fiets om:
• even een boodschap te doen
• kinderen naar school te brengen
t naar het werk te gaan
t voor een bezoek aan postkantoor of bank
t naar het sportveld te trimmen
• eens even uit te waaien
• aan een zieke een bloemetje te brengen
• een tochtje te maken

Pak dus vaker die zu-iwige f •iets l

Autobedrijf

DEALER Tinr VERSTEEGE VOOR :
Chrysler—Simca—Ma tra—Sunbeam w.Jfn^ o ZANDVOORT 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's
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toeristenbelasting is er door wat zandvoort betreft
Di rentaal is scheepsrecht. Nadat de
zandvoortse~gemeenteraad in het
jongste verleden de invoering van een
toeristenbelasting twee keer had afge-
wezen werd deze tijdens de dinsdag-
avond gehouden zitting van het dorps-
parlement door de frakties, met uit-
zondering van de vvd, aanvaard.
De belasting op het nachtverblijf, de
oppervlakte van horekabedrijven en
speelautomaten treedt op 1 januari
van het volgend jaar in werking, tenzij
hogerhand er een stokje voor steekt.
Want met name t.a.v. de ruimtebelas-
ting voor kafees, restaurants, etc. be-
staan er ernstige twijfels bij de rijks-
overheid in Den Haag.

Binnenlandse en ekonomiese zaken til-
len volgens haagse kringen 'erg zwaar'
aan de invoering van een oppervlakte-
belasting voor niet-logies verstrekken-
de horekabedrijven, vooral omdat
Zandvoort als eerste vaderlandse ge-
meente deze fiskale maatregel introdu-
ceert. Het is de vraag of de oppervlak-
tebelasting wel door de gemeente kan
worden geheven. De heffing wordt
door ambtenaren van de ministeries
gezien als een bedrijfsbelasting, waar-
van de inning volgens de wet aan het
rijk is voorbehouden. Bovendien zijn
er in de gemeentelijke verordening
oppervlaktebelasting maksimum en
minimum tarieven voor de bedrijven
opgenomen, waarmee Zandvoort zich
eveneens op het belastinggebied van de
rijksoverheid zou begeven. Verder kij-
ken regeringsfunktionarissen nogal
vreemd aan tegen de maatregel om de
ingezetenen van Zandvoort van de be-
lasting 'te vrijwaren', door een be-
paald percentage van de belasting af
te trekken.
Het rijk is overigens niet de enige hob-
b el die de toeristenbelasting nog zal
moeten nemen.
Horeka Zandvoort heeft al aangekon-
digd bij de provincie en zonodig de
Kroon in beroep te zullen gaan tegen
de invoering van de oppervlaktehef-
fing en de handelaren en eksploitanten
van speelautomaten in Nederland wil-

len bij hogerhand eveneens protest
aantekenen tegen de belasting op speel-
autbmaten door middel van de leges-
verordening. Zij vinden dit een
oneigenlijk gebruik van de legesheffing,
die niet valt onder de werking van de
rijks-, provincie- en gemeentebelasting.
Naar hun mening is de gemeentelijke
belasting op speelautomaten via de
leges in strijd met de wet en de bedoe-
ling van de wetgever. In de maanden
die ons nog scheiden van de invoering
van de toeristenbelasting kunnen de
golven tegen de heffing nog hoog
gaan.
Maar een kogel is in ieder geval door
het schip : de gemeenteraad ging dins-
dagavond akkoord met het pakket van
fiskale maatregelen die de toeristen
moeten laten meebetalen aan de uit-
gaven die de gemeente Zandvoort zich
ieder jaar voor hun komst naar de bad-
plaats getroost. De uitgaven voor de
rekreatieve voorzieningen bedragen
momenteel om en nabij de f. 2.000.000,
en worden tot op dit moment vrijwel
uitsluitend op de bevolking via belas-
ting en retributies verhaald.
B en w en de frakties van pvda, cda,
d'66 alsmede inspraak nu willen dat een
deel van die lasten wordt afgewenteld
op de schouders van de rekreanten. Ook
de vvd wil dat, maar niet op de manier
zoals de anderen beogen. De liberalen
vinden dat de rekening alleen aan de
dagbezoekers moet worden gepresen-
teerd, in hun ogen de grootste vervui-
lers van het zandvoortse miljeu. Een
belasting op het nachtlogies in hotels,
pensions, etc. achten zij dan ook uit
den boze en zeer schadelijk voor de
konkurrentie positie van Zandvoort
ten opzichte van Noordzeebadplaatsen
als Noordwijk en Scheveningen. Die zul-
len, zo betoogde vvd-woordvoerdster
mevrouw Hugenholtz dinsdagavond,
dan ook in hun vuistje lachen als
Zandvoort een toeristenbelasting in-
voert. Dan trekken de rekreanten in
drommen naar hun oorden van ver-
maak en laten Zandvoort links liggen.

Haar partij- en fraktiegenote Rita
de Jong trok de juridiese onderbouw

over zeven maanden verteringsbelasting betalen

legesheffing voor iedere speelautomaat afzonderlijk

van de oppervlaktebelasting sterk in
twijfel. Volgens?haar konden de on-
dernemers van de etablissementen de
belasting niet doorberekenen aan de
klanten. Zij zijn gebonden aan de prijs-
beschikking van het ministerie van
ekonomiese zaken en de kans dat zij
ontheffing krijgen is minimaal, aldus
deze liberale volksvertegenwoordig-
ster.
Inspraak-nu-afgevaardigde P. Flierin-
ga zei, dat de tirade van mevrouw Hu-
genholtz en de juridiese bezwaren van
Rita de Jong niet in de gemeenteraad
maar in de vergaderzaal van de Tweede
Kamer thuishoren. De parlementariërs
van het Binnenhof hebben ons opgeza-
deld met een stuk kreupele wetgeving,
aldus Flieringa. Je mag als gemeente
wel belasting heffen van de dagbezoe-
kers, maar de wet geeft niet aan op
welke manier je dat moet doen. Het
lijkt of je met de wet alle kanten uit
kan, maar in werkelijkheid ben je aan
handen en voeten gebonden. Want uit-
eindelijk kan de regering overal 'nee'
tegen zeggen. De dokter kan zich einde-
loos opwinden over die ganzen in het
haagse kapitool.
Pvda-wethouder Aukema van financiën
-fervent voorstander van de zandvoort-
se variant van de toeristenbelasting-
antwoordde de liberale opponenten dat
de oppervlaktebelasting wel degelijk
kan worden doorberekend. In artikel
276 van de gemeentewet wordt uit-
drukkelijk vermeld dat men de belas-
ting mag verhalen. Het is geen heffing
die onder de prijsbeschikking van het
ministerie van ekonomiese zaken valt.
Overigens was Aukema van mening
dat men het in Den Haag 'maar verder
moet uitzoeken. Wij hebben ons best
gedaan'.
Nadat de woordvoerders van cda, d'66
en pvda zich voor de invoering van de
toeristenbelasting hadden verklaard,
zoals door b en w was voorgesteld,
werd er gestemd.
Alleen de liberalen waren en bleven
tegen.
De vvd-er Jongsma verklaarde kort en
bondig dat het gemeentebestuur 'het
bedrijfsleven vijandig gezind was' en
mevrouw Hugenholtz voorspelde aan
de wieg van de toeristenbelasting dat
we er straks lelijk door worden geprikt.
Voorlopig wordt de zuigeling nog be-

laagd door de ministeries van binnen-
landse- en ekonomiese zaken, de hore-
kamensen en de handelaren en eksploi-
tanten van speelautomaten.

Over één ding waren alle frakties in de
•gemeenteraad het roerend met elkaar
eeris. De wijze waarop door de zand-
voortse horeka aktie tegen de toeris-
tenbelasting werd gevoerd met kreten
als 'toeristenbelasting vermoord Zand-
voort als toeristenood', was beneden
ieder peil. De vvd distancieerde zich

er bij monde van mevrouw Hugen-
holtz zelfs nadrukkelijk van.

rest van raaasverslag
op pag. 3
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KABEL TV
IN ZANDVOORT
OP KOMST

Binnenkort is een voorstel van b en w
aan de gemeenteraad te verwachten
voor de invoering van kabeltelevisie in
Zandvoort. Daarvoor wil het gemeen-
tebestuur een overeenkomst met de
nv Casema aangaan betreffende aan-
leg, instandhouding en eksploitatie
van een centrale antenne-inrichting.
Op de voor woensdag 13 juli a.s. vast-
ges tel de bijeenkomst van de raadskom-
missie van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening zal liet kollege advies
vragen aan de leden over een inmid-
dels door b en w opgesteld ontwerp-
raadsvoórstel. Voor het verschaffen
van informatie en deelname aan de be-
raadslagingen zijn door het gemeente-
bestuur een medewerker van Casema
en de leden van de gemeentelijke
werkgroep kabel-tv uitgenodigd. De
vergadering, die openbaar is, begint
om 20.00 uur. Plaats : raadzaal van
het gemeentehuis.

IN ZANDVOORT NAM 59 PRO-
CENT VAN DE KIESGERECH-
TIGDEN DEEL AAN DE VER-
KIEZINGEN VOOR EEN
EUROPEES PARLEMENT
Op de kop af 59 procent van de zand-
voortse kiesgerechtigden -7457 van de
in totaal 12640- heeft gisteren deelge-
nomen aan de verkiezingen voor een
europees parlement. Dit is in vergelij-
king met het opkomstpercentage bij
de gemeenteraadsverkiezingen van vo-
rig jaar niet eens zo'n slecht resultaat.
Toen werd een percentage van 72,7 pro-
cent bereikt. In de stemburo's van Nw.
Unicum en de Bodaanstichting aan de
Zandvoortselaan werden gisteren de
hoogste opkomstpercentages genoteerd,
resp. 76 en 74,6 procent. Een verschil
van maar liefst ruim 20 procent met
het stemburo in het Gemeenschaps-
huis met het laagste percentage van 52,5
procent. Overigens volgde Zandvoort
trouw het landelijk gemiddelde dat
schommelt tussen de 58 en 60 procent.
De op de partijen uitgebrachte stem-
men worden a.s. maandag geteld, wan-
neer in alle EEG-landen de verkiezingen
achter de rug zijn. In Zandvoort vindt
de telling plaats in het Gemeenschaps-
huis, waar iedereen welkom is die be-
langstelling heeft voor de uitslagen. In.
onze editie van a.s. dinsdag publiceren
wij een gedetailleerd overzicht van de
verkiezingsresultaten in de gemeente.

• Tijdens het drukke pinksterweek-
eind hebben leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade aan in totaal 22 per-
sonen assistentie verleend die tijdens
zwemmen of zeilen voor de kust in
moeilijkheden kwamen te verkeren.
Bij een duik in de golven liep een 24-
jarige west-duitser ernstig rugletsel op
en moest in een ziekenhuis worden
opgenomen.

o De onafgebroken reeks diefstallen
van de laatste maanden vertoonden met
de pinksterdagen een piek. De belang-
stelling van het gilde der langvingeri-
gen ging voraal uit naar voorwerpen in
geparkeerd staande auto's. Die werden
in enkele gevallen kompleet leegge-
roofd. Verder werden fietsen, brom-
fietsen en onderdelen van brommers
ontvreemd. Daarbij werden door de
politie een aantal jeugdige personen
aangehouden.



omroepers

Aangeb. KAMER (gr. 4x3
mtr.) c.v,, gebruik van keu-
ken en badkamer. Tel. 6681.

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

voor fotografie, min. 35 m-
Tel. 57 26.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

TE KOOP
Simca-ti, bouwjaar 1975
prijs f 3.250,-
tel. 2921

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

Familie- en -
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 025O7 8484*

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER ..v.
Makelaar o.g.

M
UdNBM
lidMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

Schitdetsfodeijt
""

2«tt
VERSTEE6E

fttitcnrut is • ZmMMct
02507*4499

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein2,2164/3713. tel. na
18.00 uur tel. 6658.

AMNESTY
INTERNATIONAL

398 Thrillers
inde

Bibliotheek.
Lees toch watje lekker vindt.

VOORDEELREIS VAN DEZE WEEK :

4 JUNI BENIDORM
2 KAMER APPARTEMENT

Sof 15 of 22 DAGEN
ongeacht het aantal personen

VOOR f. 331,-

FIETSEN IS PRETTIG ENERGIE BESPAREN

Pak dus vaker de fiets om:
• even een boodschap te doen
• kinderen naar school te brengen
• naar het werk te gaan
• voor een bezoek aan postkantoor of bank
• naar het sportveld te trimmen
• eens even uit te waaien
• aan een zieke een bloemetje te brengen
• een tochtje te maken

Pak dus vaker d-ie zuinige fiets!

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/7 VERSTEEG E
mjMimiE O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's'
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toeristenbelasting is er door wat zandvoort betreft
Direrriaal is scheepsrecht. Nadat de
zandvoortse~gemeenteraad in het
jongste verleden de invoering van een
toeristenbelasting twee keer had afge-
wezen werd deze tijdens de dinsdag-
avond gehouden zitting van het dorps-
parlement door de frakties, met uit-
zondering van de vvd, aanvaard.
De belasting op het nachtverblijf, de
oppervlakte van horekabedrijven en
speelautomaten treedt op 1 januari
van het volgend jaar in werking, tenzij
hogerhand er een stokje voor steekt.
Want met name t.a.v. de ruimtebelas-
ting voor kafees, restaurants, etc. be-
staan er ernstige twijfels bij de rijks-
overheid in Den Haag.

Binnenlandse en ekonomiese zaken til-
len volgens haagse kringen 'erg zwaar'
aan de invoering van een oppervlakte-
belasting voor niet-logies verstrekken-
de horekabedrijven, vooral omdat
Zandvoort als eerste vaderlandse ge-
meente deze fiskale maatregel introdu-
ceert. Het is de vraag of de oppervlak-
tebelasting wel door de gemeente kan
worden geheven. De heffing wordt
door ambtenaren van de ministeries
gezien als een bedrijfsbelasting, waar-
van de inning volgens de wet aan het
rijk is voorbehouden. Bovendien zijn
er in de gemeentelijke verordening
oppervlaktebelasting maksimum en
minimum tarieven voor de bedrijven
opgenomen, waarmee Zandvoort zich
eveneens op het belastinggebied van de
rijksoverheid zou begeven. Verder kij-
ken regeringsfunktionarissen nogal
vreemd aan tegen de maatregel om de
ingezetenen van Zandvoort van de be-
lasting 'te vrijwaren', door een be-
paald percentage van de belasting af
te trekken.
Het rijk is overigens niet de enige hob-
b el die de toeristenbelasting nog zal
moeten nemen.
Horeka Zandvoort heeft al aangekon-
digd bij de provincie en zonodig de
Kroon in beroep te zullen gaan tegen
de invoering van de oppervlaktehef-
fing en de handelaren en eksploitanten
van speelautomaten in Nederland wil-

len bij hogerhand eveneens protest
aantekenen tegen de belasting op speel-
autömaten door middel van de leges-
verordening. Zij vinden dit een
oneigenlijk gebruik van de legesheffing,
die niet valt onder de werking van de
rijks-, provincie- en gemeentebelasting.
Naar hun mening is de gemeentelijke
belasting op speelautomaten via de
leges in strijd met de wet en de bedoe-
ling van de wetgever. In de maanden
die ons nog scheiden van de invoering
van de toeristenbelasting kunnen de
golven tegen de heffing nog hoog
gaan.
Maar een kogel is in ieder geval door
het schip : de gemeenteraad ging dins-
dagavond akkoord met het pakket van
fiskale maatregelen die de toeristen
moeten laten meebetalen aan de uit-
gaven die de gemeente Zandvoort zich
ieder jaar voor hun komst naar de bad-
plaats getroost. De uitgaven voor de
rekreatieve voorzieningen bedragen
momenteel om en nabij de f. 2.000.000,
en worden tot op dit moment vrijwel
uitsluitend op de bevolking via belas-
ting en retributies verhaald.
B en w en de frakties van pvda, cda,
d'66 alsmede inspraak nu willen dat een
deel van die lasten wordt afgewenteld
op de schouders van de rekreanten. Ook
de vvd wil dat, maar niet op de manier
zoals de anderen beogen. De liberalen
vinden dat de rekening alleen aan de
dagbezoekers moet worden gepresen-
teerd, in hun ogen de grootste vervui-
lers van het zandvoortse miljeu. Een
belasting op het nachtlogies in hotels,
pensions, etc. achten zij dan ook uit
den boze en zeer schadelijk voor de
konkurrentie positie van Zandvoort
ten opzichte van Noordzeebadplaatsen
als Noordwijk en Scheveningen. Die zul-
len, zo betoogde vvd-woordvoerdster
mevrouw Hugenholtz dinsdagavond,
dan ook in hun vuistje lachen als
Zandvoort een toeristenbelasting in-
voert. Dan trekken de rekreanten in
drommen . naar hun oorden van ver-
maak en laten Zandvoort links liggen.

Haar partij- en fraktiegenote Rita
de Jong trok de jurïdiese onderbouw

over zeven maanden verteringsbelasting betalen

legesheffing voor iedere speelautomaat afzonderlijk

van de oppervlaktebelasting sterk in
twijfel. Volgens;haar konden de on-
dernemers van de etablissementen de
belasting niet doorberekenen aan de
klanten. Zij zijn gebonden aan de prijs-
beschikking van het ministerie van
ekonomiese zaken en de kans dat zij
ontheffing krijgen is minimaal, aldus
deze liberale volksvertegenwoordig-
ster.
Inspraak-nu-afgevaardigde P. Flierin-
ga zei, dat de tirade van mevrouw Hu-
genholtz en de juridiese bezwaren van
Rita de Jong niet in de gemeenteraad
maar in de vergaderzaal van de Tweede
Kamer thuishoren. De parlementariërs
van het Binnenhof hebben ons opgeza-
deld met een stuk kreupele wetgeving,
aldus Flieringa. Je mag als gemeente
wel belasting heffen van de dagbezoe-
kers, maar de wet geeft niet aan op
welke manier je dat moet doen. Het
lijkt of je met de wet alle kanten uit
kan, maar in werkelijkheid ben je aan
handen en voeten gebonden. Want uit-
eindelijk kan de regering overal 'nee'
tegen zeggen. De dokter kan zich einde-
loos opwinden over die ganzen in het
haagse kapitool.
Pvda-wethouder Aukema van financiën
-fervent voorstander van de zandvoort-
se variant van de toeristenbelasting-
antwoordde de liberale opponenten dat
de oppervlaktebelasting wel degelijk
kan worden doorberekend. In artikel
276 van de gemeentewet wordt uit-
drukkelijk vermeld dat men de belas-
ting mag verhalen. Het is geen heffing
die onder de prijsbeschikking van het
ministerie van ekonomiese zaken valt.
Overigens was Aukema van mening
dat men het in Den Haag 'maar verder
moet uitzoeken. Wij hebben ons best
gedaan'.
Nadat de woordvoerders van cda, d'66
en pvda zich voor de invoering van de
toeristenbelasting hadden verklaard,
zoals door b en w was voorgesteld,
werd er gestemd.
Alleen de liberalen waren en bleven
tegen.
De vvd-er Jongsma verklaarde kort en
bondig dat het gemeentebestuur 'het
bedrijfsleven vijandig gezind was' en
mevrouw Hugenholtz voorspelde aan
de wieg van de toeristenbelasting dat
we er straks lelijk door worden geprikt.
Voorlopig wordt de zuigeling nog be-

laagd door de ministeries van binnen-
landse- en ekonomiese zaken, de hore-
kamensen en de handelaren en eksploi-
tanten van speelautomaten.

Over één ding waren alle frakties in de
•gemeenteraad het roerend met elkaar
eeris. De wijze waarop door de zand-
voortse horeka aktie tegen de toeris-
tenbelasting werd gevoerd met kreten
als 'toeristenbelasting vermoord Zand-
voort als toeristenooo", was beneden
ieder peil. De vvd distancieerde zich

er bij monde van mevrouw Hugen-
holtz zelfs nadrukkelijk van.

rest van raaasverslag
op pag. 3
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KABEL TV
IN ZANDVOORT
OP KOMST

Binnenkort is een voorstel van b en w
aan de gemeenteraad te verwachten
voor de invoering van kabeltelevisie in
Zandvoort. Daarvoor wil het gemeen-
tebestuur een overeenkomst met de
nv Casema aangaan betreffende aan-
leg, instandhouding en eksploitatie
van een centrale antenne-inrichting.
Op de voor woensdag 13 juli a.s. vast-
gestelde bijeenkomst van de raadskom-
missie van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening zal het kollege advies
vragen aan de leden over een inmid-
dels door b en w opgesteld ontwerp-
raadsvoórstel. Voor het verschaffen
van informatie en deelname aan de be-
raadslagingen zijn door het gemeente-
bestuur een medewerker van Casema
en de leden van de gemeentelijke
werkgroep kabel-tv uitgenodigd. De
vergadering, die openbaar is, begint
om 20.00 uur. Plaats : raadzaal van
het gemeentehuis.

IN ZANDVOORT NAM 59 PRO-
CENT VAN DE KIESGERECH-
TIGDEN DEEL AAN DE VER-
KIEZINGEN VOOR EEN
EUROPEES PARLEMENT
Op de kop af 59 procent van de zand-
voortse kiesgerechtigden -7457 van de
in totaal 12640- heeft gisteren deelge-
nomen aan de verkiezingen voor een
europees parlement. Dit is in vergelij-
king met het opkomstpercentage bij
de gemeenteraadsverkiezingen van vo-
rig jaar niet eens zo'n slecht resultaat.
Toen werd een percentage van 72,7 pro-
cent bereikt. In de stemburo's van Nw.
Unicum en de Bodaanstichting aan de
Zandvoortselaan werden gisteren de
hoogste opkomstpercentages genoteerd,
resp. 76 en 74,6 procent. Een verschil
van maar liefst ruim 20 procent met
het stemburo in het Gemeenschaps-
huis met het laagste percentage van 52,5
procent. Overigens volgde Zandvoort
trouw het landelijk gemiddelde dat
schommelt tussen de 58 en 60 procent.
De op de partijen uitgebrachte stem-
men worden a.s. maandag geteld, wan-
neer in alle EEG-landen de verkiezingen
achter de rug zijn. In Zandvoort vindt
de telling plaats in het Gemeenschaps-
huïs, waar iedereen welkom is die be-
langstelling heeft voor de uitslagen. In.
onze editie van a.s. dinsdag publiceren
wij een gedetailleerd overzicht van de
verkiezingsresultaten in de gemeente.

• Tijdens het drukke pinksterweek-
eind hebben leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade aan in totaal 22 per-
sonen assistentie verleend die tijdens
zwemmen of zeilen voor de kust in
moeilijkheden kwamen te verkeren.
Bij een duik in de golven liep een 24-
jarige west-duitser ernstig rugletsel op
en moest in een ziekenhuis worden
opgenomen.

o De onafgebroken reeks diefstallen
van de laatste maanden vertoonden met
de pinksterdagen een piek. De belang-
stelling van het gilde der langvingeri-
gen ging voraal uit naar voorwerpen in
geparkeerd staande auto's. Die werden
in enkele gevallen kompleet leegge-
roofd. Verder werden fietsen, brom-
fietsen en onderdelen van brommers
ontvreemd. Daarbij werden door de
politie een aantal jeugdige personen
aangehouden.



groeten uit zandvoort familiebenchten familieberichten

Vandaag geven we in
onze rubriek een
plaatsje aan 'De
l 'Ocean' aan de Dr.
Mezgerstraat, het be-
kende familiehotel
van de heer J.M.'
Heek ]r. Het grens-
de, zoals op de foto
duidelijk te zien, aan
de villa van de familie
Eltzbacher. Waarschijn-
lijk ten overvloede:
de Eltzbachers hebben
een belangrijke rol
gespeeld in de ont-
ploöiing van onze
badplaats. Door be-
middeling van Gustav
Eltzbacher kwam in
1881 de spoorverbin-
ding met Zandvoort
tot stand.

om wie gaat het nu eigenlijk
de ambtenaren van de g.s.d.
of de kliënten?
Woensdagavond is door de raadskom-
missie van maatschappelijk welzijn bij
de behandeling en definitieve vaststel-
ling van het advies aan b en w over een
beter funktioneren van de gemeente-
lijke sociale dienst Zandvoort opnieuw
uitvoerig en in een geprikkelde stem-
ming gedebatteerd over de vraag of de
door de pvda-kommissieleden Wind en
Van der Moolen uitgebrachte nota over
ditzelfde onderwerp,nu wel of niet
aan het officiële advies moest worden
toegevoegd.

De meerderheid van de kommissie t.w.
De Jong (vvd). De Pater (cda en opstel-
ler van het advies) alsmede Van Erp
(d'66) hield voet bij stuk en wilde
de pvda-nota niet in het advies opne-
men, maar als afzonderlijk stuk ter
kennisname aan b en w aanbieden.
Van Erp was van mening dat de pvda
probeerde het gemeentebestuur een
beleid voor de gsd op te dringen en
daarmee op de stoel van de voor de
dienst verantwoordelijke wethouder
ging zitten.
Als niet-deskundigen kunnen wij geen
beleidslijnen voor het kollege uitstip-
pelen en zijn daartoe als kommissie
evenmin bevoegd. Het is onze taak
niet, aldus de demokraat.
Kommissielid Wind was het met deze
opvatting van bevoegdheden en taken
van de kommissie volstrekt oneens en
betoogde dat de leden verpl icht zijn
mee te denken over en kontrole uit te
oefenen op het overheidsbeleid. Wij
zijn niet minder betrokken bij en ver-
antwoordelijk voor de gang van zaken
in de gemeente dan de wethouder,
wees zij Van Erp terecht. Die werd er
niet koud of warm van en verweet de
socialisten dat zij bij het samenstellen
van de nota selektief te werk waren ge-
gaan en alleen die rapporten hadden
geraadpleegd die in hun denkpatroon
pasten. De pvda-vertegenwoordigster
bestreed dit en toonde aan de hand van
diverse voorbeelden uit de praktijk
aan dat zij en Van der Moolen zich bij
het opstellen van de nota zo breed mo-
gelijk hadden georiënteerd. Zij bleef
van oordeel dat de kommissieleden van
vvd, cda en d'66 zich onvoldoende in
het onderwerp hadden verdiept en
daardoor geen kans zagen aan te geven
op welke wijze de struktuur van de so-
ciale dienst zou moeten worden verbe-
terd. De anderen waren op hun beurt
van mening dat de pvda hen tijd noch
gelegenheid gaf om de problemen na-
der te bestuderen.
Toen vond kommissievoorzitter Van
der Mije dat het moment was aange-
broken om de kliënten van de sociale
dienst die klachten hadden over de
dienst in de gelegenheid te stellen hun
opinie te geven op het advies aan b en

worden verwacht. Daar kan nog wel een
jaar mee gemoeid zijn. Wethouder Van
der Mije beloofde echter alles in het
werk te zullen stellen de zaak te bespoe-
digen.
Hoe eerder hoe beter, verzuchtte kom-
missielid De Jong, want de ambtenaren
van de sociale dienst verkeren reeds lang
in grote onzekerheid hoe ze hun werk
moeten verrichten. Zij dienen nu einde-
lijk te weten waar ze aan toe zijn.
Reden voor een van de woordvoerdsters
van de klagers bij de voorzitter te infor-
meren om wie het nu eigenlijk ging : de
mensen in nood of de ambtenaren ?
Uiteraard om de mensen in nood, gaf
Van der Mije toe.
Nadat de klagers van de gsd de nota
van de kommissieleden Wind en Van
der Moolen nog eens warm ter lering
en ter bestudering aan de kommissie
en b en w hadden aanbevolen, sloot
de voorzitter de bijeenkomst van maat-
schappelijk welzijn.

Ondanks het feit dat hij het een paar
maal zwaar te verduren kreeg slaagde
Van der Mije er in zijn emoties volle-
dig in de hand te houden. Binnenkort
reist hij af voor een bezoek aan een
aantal gemeenten om het funktioneren
van de daar aanwezige sociale diensten
ter plekke in ogenschouw te nemen.
Van Erp verklaarde nadrukkelijk hem
bij zijn toernee niet te zullen vergezel-
len. Dat is onze taak niet, verklaarde
hij konsekwent.

( I.M. )

weth. Van der Mije gaat binnenkort
op reis voor bezoek aan gemeentelijke
sociale diensten

w. Daartoe waren de klagers gaarne
bereid maar wilden graag weten wat er
met hun op- en aanmerkingen ging ge-
beuren. Zullen die nog worden verwerkt
in het advies ? Nee, dat had de meer-
derheid van de kommissie al eerder
afgewezen, maar Van der Mije zegde
toe dat het kommentaar van de kla-
gers aan het kollege zal worden door-
gegeven. De klagers waren van oordeel
dat het door de heer De Pater opgestel-
de advies weinig konkreet was en op
een aantal punten onvolledig of ge-
woon onjuist. Zoals het inleveren van
de werkbriefjes door de kliënten van
de gsd dat volgens de wettelijke voor-
schriften niet persoonlijk behoeft te
geschieden en het verstrekken van
voorschooten aan mensen zonder mid-
delen van bestaan.
Toen kwam de vraag aan de orde wan-
neer de voorstellen van b en w ter ver-
betering van de sociale dienst kunnen
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TRAINING
formule twee
POLITIE Bilthoven
rijvaardigheidslessen
GIJS VAN LENNEP
cursus rijvaardigheid
POLITIE Noordwijkerhout
rijvaardigheidslessen
ALIMPO
ledendag BMW-club
GIJS VAN LENNEP
cursus rijvaardigheid
POLITIE Noordwijkerhout
POLITIE Bilthoven
rijvaardigheidslessen

SCUDERIAMONTAN
rijvaardigheidslessen

„In het Huis van mijn Vader zijn vele woningen"
Joh. 14:2

Op 30 mei is rustig ingeslapen onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

MARTUTJE VAN DER MIJE
wed. v. J.W.M. Epker .

Zij werd ruim 91 jaar.
Uit aller naam:
J.A. Epker

Bennebroek, 1979.
Fresialaan 5.

De crematie heeft heden plaatsgevonden.

Iste LUSTRUMVIERING
DE DUINPAN

Het vijfjarig bestaan van het zwembad
'De Duinpan' zal morgen, zaterdag 9
juni, worden gevierd met een open dag
die 's morgens om 10 uur begint en
waarschijnlijk heel laat in de avond
zal eindigen.

Er staat namelijk nogal wat op het pro-
gramma. Een fotowand zal een aan-
schouwelijk beeld geven van het zwem-
bad in de afgelopen vijf jaren, alle ver-
enigingen die er gebruik van maken zijn
met een informatiestand aanwezig en
de mogelijkheid bestaat de machineka-
mer onder deskundige leiding te bezich-
tigen. 's Middags wordt tussen 2 en 4
uur een spelprogramma verzorgd door
o.a. de Duikvereniging, terwijl de ka-
novereniging in het golvenbad zal 'spe
levaren', en de kleintjes (tot 5 jaar) in

mevr, kraan-rneeth

het peuterbad mogen prijsvissen. Vier
poney's zijn beschikbaar voor een rit-
je op de zonneweide en van 4 tot 7
uur is er vrij zwemmen. Daarna zullen
de Zeeschuimers met hun afdeling
'zwemmen' demonstraties geven, ge-
volgd door de Duikvereniging met o.a.
snorkelen en onderwater-hockey. De
heer Kapteyn van het reaktiverings-
zwemmen heeft zijn medewerking toege-
zegd en de Haarlemse kanovereniging
zal laten zien dat waterpolo ook van-
uit kanootjes gespeeld kan worden. Bij
(onverhoopt) slecht weer zullen de spel-
aktiviteiten bij toerbeurt binnen plaats
vinden. Het belooft een grootse viering
van het eerste lustrum te worden waar-
voor, temeer daar de toegang gratis is,
veel belangstelling zal bestaan. En 'De
Duinpan' hoopt dat zich onder de be-
langstellenden veel 'grondleggers' van
het zwembad zullen bevinden, en die
grondleggers zijn met name de 753
tegelkopers. Van de helft konden de
adressen achterhaald worden en die
kregen dan ook allen 'n persoonlijke uit-
nodiging voor deze open dag. Mogelijk
bevinden zich onder onze lezers steun-
pilaren die niet meer konden worden

«opgespoord en deze zijn natuurlijk ook
bijzonder welkom. Met een speciale
attraktie (af te halen bij de kassa) be-
wijst 'De Duinpan' dat ze de werkers
van het eerste uur niet is vergeten \

burgerlijke stand

30 mei-5 juni 1979
overleden : Arie Jan van Engelen, '

oud 77 jaar.

ondertrouwd : Agidius Cornelia Ma-
ria van Spreeuwel en Wilhelmina Johan-
na Petronella Maria Boumans.

gehuwd : Johannes Albertinus De-
coz en Marianne Elizabeth Kemmer;
Willem Hendrik Leen en Jeanette Chris-
tine Schultz.

geboren buiten de gemeente : Joost
Pieter, zv. P.H.V. van der Neut en E.W.
Friederich ; Monique, dv. A.C. Koning
en G.J. ter Wolbeek ; Rosa Eline, dv.
J.J.'Overpelt en J.C. Rueter; Lenny,
dv. P.J.C. Paap en A.C. Nederstigt;
Kim Charlotte, dv. H.D. van Gameren
en H.H. van der Nulft"; Peter, zv. J.W.
Groen en E.M. Jansen.

eanduoarbe haerartf

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 10 juni a.s.:
09.30 uur : Ds. C. Mataheru, gezamen-

lijke geref./Herv. dienst.
10.30 uur : Jeugdhuis

GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 juni a.s.:
09.30 uur : Ds. C. Mataheru, gezamen-

lijks herv./geref. dienst.
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne-

broek.

PROTESTANTENBOND
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g.

Haarlem;

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 9 juni 1979:
19.30 uur : eucharistieviering mmv.

jongerenkoor uit Zutphen.
zondag 10 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 9 en zondag 10 juni a.s.:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw-Vennep, tel. 02526
-6495

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
•kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

waterstanden

juni
1
2
3
4
5
6
7
8
9"

10
11
12
13
14
15

H.W.
08.19
09.11
10.11
11.15
12.25
00.57
01.49
02.37
03.17
03.59
04.39
05.19
06.03
06.55
07.39

L.W.
16.22
17.15
18.14
19.21
20.29
09.00
09.53
10.44
11.20
12.02
12.44
13.23
14.07
14.59
15.42

H.W.
20.47
21.43
22.39
23.48

13.26
14.17
15.00
15.41
16.24
17.04
17.50
18.33
19.19
20.05

L.W.
04.50
05.50
06.42
07.54
08.23
21.30
22.20
23.03
23.46
00.28
01.09
01.55,
02.39
03.22
04.09



VERVOLG RAADSVERSLAG

Dinsdagavond spitste de diskussie over
de door b'en w voorgestelde aankoop
van gebouw 'De Krocht' zich toe rond
de voorwaarde van het rk-kerkbestuur
het pand van de gemeente terug te ko-
pen, indien het na beëindiging van de
huidige eksploitatie t.b.v. de plaatse-
lijke toneelvereniging etc. een andere
bestemming zou krijgen. Aan deze
klausule wilden de liberaal Jongsma en
de socialist Toonen zich niet binden.
Jongsma stelde voor de voorwaarde
zonder meer uit het koopkontrakt te
schrappen en Toonen was van mening
dat je gemeemschapsbezit nooit en te
nimmer uit handen mocht geven. Re-
den waarom hij tegen eventuele ver-
koop van het gebouw was aan wie dan
ook.
Wethouder Aukema probeerde de bei-
de afgevaardigden tot een ander stand-
punt te bewegen door mee te delen dat
het parochiebestuur deze voorwaarde
had bedongen om"gewenste ontwikke-
lingen in het naast dé rk. kerk gelegen
'De Krocht' tegen te gaan. Maar uit
het pleidooi van wethouder Van der
Mije om de klausule te handhaven werd
duidelijk dat spekulatieoverwegingen de
achtergrond vormden. En de cda-er
Ter Veer wond er helemaal geen doek-
jes om door te verklaren dat het kerk-
bestuur niet achter het net wilde vissen,
wanneer de gemeente aan grond en ge-
bouw een andere bestemming zouden
geven. Een bestemming die het mogelijk
maakt op de grond woningen of een
bedrijfspand neer te zetten. Anders
zou de kerk 'De Krocht' toch niet
voor zo'n luttel bedrag aan de gemeen-
te verkopen. Kom nou, zei Ter Veer.
Na deze openhartige mededeling dreig-
de er een patstelling te ontstaan. De
voorwaarde schrappen betekende dat
de verkoop waarschijnlijk niet door
zou gaan en de voorwaarde handhaven
een handikap voor de gemeente bij
mogelijke bestemmingswijziging.
Burgemeester Machielsen, zeer gebruind
en net van vakantie terug, wist de im-
passe te doorbreken door voor te stel-
len de tekst van de voorwaarde -uiter-
aard in nauw overleg met het kerkbe-
stuur- zo te formuleren dat iedereen
er vrede mee kon hebben.
De gemeenteraad stemde er enigszins
schoorvoetend mee in en stelde ver-
volgens een krediet van f. 350.000,--
beschikbaar voor de aankoop en
f. 97.000,-- voor het aanbrengen van
de hoognodige voorzieningen.
De vvd-er Attema drong aan op een
grondige opknapbeurt. Je moet het
goed doen of helemaal met, aldus de
liberaal. B en w deden de toezegging
er nader op terug te zullen komen.

GEDIPLOMEERDE SCHOOLVER-
LATERS ONTVINGEN BOEK

Het was een tevreden direkteur Ber-
kenbosch die vorige week woensdag-
avond in het schoolgebouw van de
Chr. mavo aan de Sophiaweg een
woord van welkom sprak tot de daar
verzamelde leden van het schoolbe-
stuur, de ouderkommissie, de zo juist
voor het einddiploma geslaagde leer-
lingen en hun trotse ouders. De tevre-
denheid van de heer Berkenbosch was
met een geslaagde percentage van
80 o/o alleszins begrijpelijk. Maar niet
alleen het eindexamen was verheugend
het gehele schooljaar was plezierig ge-
weest met de viering van het twintig
jarig bestaan op Texel, een reisje naar
Parijs, een midwinter- en een lente-
feest. Een eigen sportveld wordt nog
steeds gemist en hoewel het terrein er
ligt zullen nog heel wat papieren hin-
dernissen genomen moeten worden
eer het als zodanig kan worden ge-
bruikt.
Uitgaande van de christelijke beginse-
len van de school gaf de direkteur de
scheidende leerlingen een woord ter
overdenking mee. Het boek 'ontdek
het leven weer' als afscheidsgeschenk
onderstreepte zijn woorden. Niet al-
leen de geslaagde leerlingen, ook de
daags tevoren gepensioneerde adjunkt-
direkteur, de heer Van Wijk, ontving
dit afscheidskado. Voor mevrouw Van
Wijk waren er bloemen.
Tijdens het samenzijn na afloop zullen
ongetwijfeld plannen voor het nieuwe
schooljaar zijn beraamd. In een gezel-
schap van zoveel pedagogen {ook het.
oud-schoolhoofd de heer Klewiet be-
vond zich onder hen), bestuurs- en
cuderkommissieleden ligt dat wel voor
de hand.

omroepers

De gemeenteraad ging dinsdagavond
akkoord met de uitbreiding in fasen
van het raadhuis en een interne ver-
bouwing van het huidige dorpskan-
toor. Met de bouwvan fase 1 -die
gerealiseerd zal'worden langs de Klei-
ne Krocht- is een bedrag van
f. 4.400.000,- gemoeid. De vvd, die
zich tijdens de behandeling van het
projekt door de kommissies al had
verzet tegen de bouw in fasen, stern-
de tegen.
Van de oorspronkelijke doelstelling
alle administratieve ambtenaren onder
één dak te brengen komt op deze
manier geen spaan terecht, betoogde
de liberale woordvoerder Joustra. En
datzelfde geldt voor de architektoniese
vormgeving die zou aansluiten bij de
oude dorpskern, de noordbuurt. Voor
een miljoen meer zou men het hele
projekt, zij het in een meer beschei-
den opzet dan het eerste plan, kun-
nen verwezenlijken, aldus Joustra.
Inspraak nu-afgevaardigde Flieringa
bepleitte de instelling van een ijzeren
kommissie, die de bouwkosten van de
uitbreiding moet gaan bewaken. Dat
is hard nodig gelet op de trieste erva-
ringen met gemeentelijke bouwpro-
jekten uit het recente verleden.
Zo'n 'Uzeren Heinen' kommissie zag de
voorzitter niet zitten en voor
de benoeming van raadsleden in een
dergelijk kollege van toezicht, zoals
de heer Flieringa wilde, voelde hij
helemaal niets. Een aantal hoofden
van dienst zal samen met het kollege
van b en w de voortgang van de bouw
nauwlettend volgen. Dat zag de heer
Machielsen als voldoende waarborg
voor het uit de hand lopen van de
kosten.

nieuws
kort & klein

• Had de politie zondag en maandag
handen vol werk ook de aan pinksteren
voorafgaande luilakviering ging niet on-
gemerkt voorbij. Bij de politie kwamen
tal van klachten binnen over vernielin-
gen. Dit ondanks pogingen van een
plaatselijke instelling de jongelui door
middel van fietstochten door de duinen
en filmvoorstellingen metversnaperin-
gen van de straat te houden.

• In de kateg'orie gewelddaden valt de
mishandeling te melden van een zand-
voortse garagehouder door twee haar-
lemse ingezetenen. Toen de eksploi-
tant trachtte te voorkomen dat de
twee mannen met hun auto wegreden
zonder te betalen sloegen ze hem te-
gen de grond. Op aanwijzing van het
slachtoffer, dat zich in een ziekenhuis
onder mediese behandeling moest stel-
len, werden de vechtersbazen later door
de politie aangehouden. Bij een vecht-
partij in een kafee sloeg een 21-jarige
vrouw met haar arm door een ruit. Met
ernstige verwondingen werd zij naar
een ziekenhuis overgebracht.

• Morgen, zaterdag 9 juni, organi-
seert de Stichting Behoud Kostverlo-
renpark een ekskursie door het park.
De rondleiding begint om 10.30 uur
bij de entree van het terrein aan de
Jhr. P.N. Quarlesvan Uffrodlaan. Drie
deskundigen zullen de deelnemers(sters)
het een en ander over de rijke flora en
fauna van het natuurgebied vertellen.

• De duiven van de leden van plaatse-
lijke postduivenvereniging PV PLeines
namen deel aan een wedvlucht vanaf
Compiegne. De volgorde van binnen-
komst van de duiven luidt:
C. Visser 1 - 5 - 6 - 9 ; comb. Driehui-
zen 2 - 1 3 - 1 5 - 2 1 ; Molenaar Brune
3-7-12 ; P. Peters 4 - 8 - 1 9 ; comb. Te-
rol Sihnige 9 - 10- 17- 18 - 22; comb.
Meulen Koper 11 - 20 en koper Jb.
14- 16.
• Er is een nieuw affiesje verschenen
waarop de evenementen in Zandvoort
worden aangekondigd. Dit biljet zal ge-
durende het zomerseizoen elke 14 da-
gen worden verspreid op een aantal
vaste adressen. De evenementen-kom-
missie van het VVV hoopt op deze wij-
ze beter de aandacht van gasten en in-
woners te vestigen op hetgeen er te be-
leven valt. Hoewel een groot aantal
evenementen voor '79 al vastliggen,
worden organisatoren van nieuwe ge-
beurtenissen verzocht deze uiterlijk 9
dagen vóór de volgende termijn bij het
VVV op te geven.

NETTE HULP gevraagd
voor l of 2 ocht. p.w. Pa-
trijzenstraat 3, tel. 37 58.

Te koop aangeb. z.g.a.n.
dubbel-bed breimachine
met toebehoren, hometrai-
ner en gietijzeren haard-
stel. Bellen na 18. u. tel.
6015.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-:
Reakties naar : drukkerij .
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

GRO

Sckitd&x
tedeift

H.C.

Bouwen met Bouke...
... in Europa zijn 2 miljoen mensen onder
de 25 jaar zonder werk.. .
... arbeidstijdverkorting en vervroegde
uittreding kunnen een oplossing bieden ...
in Europees verband...
het CDA gaat daar wat aan doen ...

C DA europese
volkspartij

Bouke Beumer
Ons CDA... óók in Europa!

Blazers
diverse kleuren ....

159,-
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE ea HERENKLEDING

KERKSTR.20 TSL-.3136

Anda-Mode
Nieuwstraat 4
Zandvoort, tel. 02507-6144

Met eigen fabrieksverkoop van

BLOUSES tegen zeer
ROKKEN

lage prijzen

Open maandag t. m. vrijdag 9.00-18.00 uur,
zaterdag 12.00-18.00 uur.

Tel.
2638

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

VOORDEEL REIZEN VAN DEZE WEEK

GRAN CANARIA
8 of 15 of 22 dagen / vertrek op 11 juni f. 483,

COSTA BRAVA
8 of 15 of 22 dagen / vertrek op 9 juni f. 293,

COSTA BLANCA
8 of 15 of 22 dagen / vertrek op 11 juni f. 331,

ttBtetoMerbebrfjt

Jfralttstraat 18 • Zanbbooet
02507-4499



WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Brood- en Banketbakkerij R. v.d. Werff
Tolweg 6

van 10 juni tot en met 23 juni

steun

'ASBtëESTY
, HTTERHATIOHAL,

giro
.454000.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 11 juni 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een
bouwplan tot het oprichten van een viertal
woningen op het perceel Kostverlorenstraat
94.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 31 mei 1979.
De burgemeester voornoemd,
K.C. v.d. Meije Pzn.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGINQ
BEGRARENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan vari Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
QASQEYSERS • O.ASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gas- en waterlnetallateur
H. A. SPIERIEUS
Zandvoort

Prinsesseweg 27
Telefoon 02507—5012

ga. i£. ^atledux &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER B.V.
' Makelaar o.g.

lidNBMl
üdMCcl

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Is er dan niemand op wie je kunt
rekenen als je wilt leren lezen en schrijven
in een land waar 90% van alle ouders
analfabeet is?

Jazeker Op Gast aan Tafel-deel nemers.
Die zijn bereid een financiële

bijdrage te leveren voor de strijd
tegen het analfabetisme m Guinee-
Bissau. De oorzaak daarvan? Toen
Guinee'Bissau in 1974 onafhanke-
lijk werd, lieten de Portugezen een
land achter waarvan ze de land-
bouw, de gezondheidszorg en het
onderwijs schandelijk hadden ver-
waarloosd. Een uitgebuite bevolking
- waarvan 90% analfabeet was! -
stond voor de loodzware opgave
om helemaal uit het mets een mens-
waardig bestaan te gaan opbouwen.
Door enorme inspanningen is die
bevolking er inmiddels in geslaagd
de eerste sucessen te boeken m de
stnjd tegen honger, armoede en
analfabetisme. En wel door op eigen
kracht een uniek onderwijssysteem

op te zetten, waarin leren én werken
hand in hand gaan. Een harde
noodzaak, omdat het agransche
Guinee-Bissau te arm is om allen
gratis onderwijs te laten volgen zo-
als bij ons. Door bijvoorbeeld
's morgens op het land te werken en
's middags te leren, dragen de leer-
lingen nu zelf bij aan de kosten van
hun onderwijs. Terwijl ze bovendien
op die manier meewerken aan de
wederopbouw van hun land.

Door de geweldige inzet van de
bevolking blijkt dié onderwijsaan-
pak op steeds meer plaatsen succes
te hebben. Maar die opzet kon niet
van de grond komen voordat onder
andere financiële bijdragen uit
Nederland het de jongeren in
Guinee-Bissau mogelijk hadden

gemaakt om landbouwgereedschap
te kopen. Pas daarna konden ze
gaan werken om te leren. Die nood-
zaak van financiële bijdragen bestaat
nog steeds. Omdat op nog veel
meer plaatsen in Guinee-Bissau
jongeren landbouwgereedschap
moeten kunnen kopen om zo aan
hun eigen onderwijs te kunnen
werken. En omdat ook projecten
moeten worden opgezet om de
ouders van die kinderen te leren
lezen en schrijven. Daarom is het
nodig-dat ook in 1979 mensen mee-

doen met de Gast
aan Tafelakne.
Zoals u.

GIR0100200 DEN HAAG

Haal warmte en kleur in uvy huis f
bloemen van bloemenhuis J. Bluyi &

U vindt er ook leuke dingen om alfi
geschenk te geven. ^

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 20 60

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*
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geslaagde lustrumviering de duinpan
In de hal van 'De Duinpan' geeft een
aantal forse foto's aan welke groepe-
ringen wekelijks van het zwembad ge-
bruik maken. Ze hangen er pas sinds
zaterdag, want met het onthullen er-
van opende burgemeester Machielsen de
'open dag', waarmee het zwembad aan
zijn vijf-jarig bestaan luister bij zette.
Vooraf had de voorzitter van de Raad
van Beheer, dokter Anderson, een
kort welkomstwoord gesproken tot de
tientallen genodigden, grotendeels wer-
kers van het eerste uur.

Het ging er allemaal bloemrijk toe: een
fraai boeket voor mevrouw Machielsen,
een bijzonder mooie rose roos voor alle
dames, een plantenbak voor de Raad van
Beheer, aangeboden door de heer Met-
horst, mede namens zijn ega en het
echtpaar 'De Ridder van de bar 'Ander

mevr. Kraan - Meeth

Nat', terwijl ook direkteur Mollerus en
echtgenote door de heer Methorst in de
bloemetjes werden gezet. Daarna kreeg
het gezelschap gelegenheid een beetje
rond te lopen en ook de fotowand bij
het binnenbad te bekijken. Die viel
ons eerlijk gezegd tegen. Of er is in die
tijd niet veel gefotografeerd of het ver-
zoek om foto's voor deze dag af te
staan was niet goed doorgedrongen.
Desondanks werd het door de aanwe-
zigheid van een paar bekroonde kin-
dertekeningen, krantenknipsels en niet
te vergeten een foto uit 1939 van het
oude circuit, waarop precies de plek
waar later 'De Duinpan' zou verrijzen,
toch wel een aardige herinnering. Van
de verenigingen die wekelijks van het
zwembad gebruik maken waren er
verschillende met een goed verzorgde
informatiestand aanwezig waarbij die van
'De Duinpan' zelf best genoemd mag
worden.
Alvorens belangstellenden in de machine-
kamer rond te leiden verstrekte de chef
machinist, de heer A. van Houten, een
paar interessante gegeven over het ener-
gieverbruik. Daarin kwam naar voren
dat de (in onze koerant van 27 april j.l.
uitvoerig besproken) afdekking van de
baden met folie een besparing geeft van
niet minder dan f. 2.000,-- per week.
Veertien dagen geleden werd een Honey-
well apparatuur geplaatst, die een be-
sparing van 25 tot 28°/o zal opleveren.
Na afdaling in de machinekamer bleek
dat er nogal wat komt kijken om het
zwemwater in optimale konditie te hou-
den. Enorme filters, een wand met
knoppen, toestelletjes om monsters te
nemen, weer andere om te kunnen kon-
stateren of chloor en zoutzuur in de
juiste hoeveelheden in het water aan-
wezig zijn, kortom allemaal interessan-
te dingen, maar voor een verslaggeefster
die allergies is voor techniek moeilijk te
volgen. Wél kan zij vaststellen dat de
funktie van chef machinist geen sine-
kure is.
Tijdens de middaguren was er voor de
jeugd van alles te beleven : prijsvissen,
ballen gooien, touwtjetrekken, pony-
rijden, maar ook zwemestafette en als
bijzondere attraktie meevaren met de
kanoèrs in het golvenbad.
's Avonds bestond er veel belangstelling
voor de demonstraties. De zwemmertjes
van 'De Zeeschuimers' beten om 7 uur
de spits af onder leiding van hun train-
ster mevrouw De Goede. Hierna kwa-
men de snorkelduikers van het Duik-
team Zandvoort, jongens en meisjes
onder de 14 jaar, waarbij instrukteur
S. Zonneveld tekst en uitleg gaf over
deze bij de meeste toeschouwers toch
nog niet zo bekende sport. De demon-
stratie van de persluchtduikers met
kommentaar van Ton Hellingman was
een boeiend gebeuren, evenals de pre-
sentatie van de Haarlemse Kano Veieni-
ging, met de techniese uitleg van de

kort

heer Hamelsveld, waarbij de leden
zich later op de avond in een onder-
linge waterpolo-wedstrijd (vanuit de
kano's) zouden meten. Interessant
was de uiteenzetting van de heet Cap-
tein over het nut van reaktiverings-
zwemmen, waarbij hij wees op de wen-
selijkheid van een goede ademhaling en
een positieve levensinstelling. Vijf en
tachtig procent van alle ziekten komt
voort uit bewegingsarmoede, aldus de
reaktiverfngsdeskundige, wiens pupil-
len zowel aan de kant als in het water
lieten zien hoe aan de verbetering van

de lichaamskonditie gewerkt kan wor-
den, ook,beter gezegd juist op oudere
leeftijd.
Bijzonder nuttig was hetgeen de Zand-
voortse Reddingsbrigade toonde. Tom
de Roode had een jeugdploeg meegeno-
men en gaf uitleg bij de diverse grepen
om drenkelingen op het droge te bren-
gen. Ook werd het opduiken van een
drenkeling gedemonstreerd, alsmede het
redden vanaf de kant met een reddings-
lijn. Met de mond-op-mond-beademing
hadden de bezoekers in de informatie-
stand van de brigade overdag al kennis

kunnen maken.
Vermelden we tenslotte de demonstra-
tie van de afdeling waterpolo van de
Zeeschuimers, een onderdeel waaro-
ver Joop Drommel thans de supervisie
heeft, die met zijn helder betoog ook
buitenstaanders een goed beeld van
deze sport gaf.
Het was een ongetwijfeld opgeluchte
Hans Mollerus die aan het eind van de
avond dank bracht aan allen die, op
welke wijze dan ook, hun medewerking
aan deze lustrumviering hadden ver -
leend.

• Zondagmiddag kwam de Zandvoort-
se Reddingsbrigade een windsurfer te
hulp die op 400 meter uit de kust in
ernstige moeilijkheden was geraakt.
Met een brandmgsboot werd hij uit
zee opgepikt en naar het strand ge-
bracht. In de avonduren verleende de
ZRB aan een 35-jarige zeiler assijten-
tie nadat zijn vaartuig was omgesla-
gen. De ZRB bracht hem behouden
aan de kant. De boot kon later wor-
den geborgen.

• Tijdens de jongste -besloten- be-
stuursvergadering van de vvd hebben
de bestuurders Ch. Gebhard en M.J.
Methorst zich uit de dagelijkse leiding
van de plaatselijke afdeling teruggetrok-
ken. Aan het bestuur werden drie nieu-
we leden toegevoegd t.w. H. van Aspe-
ren, W.E. Baanstra en D.G. de Leeuw.

• Circa 240 leerlingen van de zand-
voortse basisscholen hebben vorige
week deelgenomen aan de praktijk-
test van het jaarlijks verkeerseksa-
men. Binnenkort vindt in het kultu-
reel centrum aan het Gasthuisplein
de uitreiking van de behaalde diploma's
plaats.

• In opdracht van de woningbouw-
vereniging Eendracht Maakt Macht
gaat aannemingsbedrijf Waterland uit
Volendam tien woningen bouwen aan
de Van der Moolenstraat. Het werk,
waarvoor het gemeentebestuur on-
langs een bouwvergunning verleende,
start in de week van 18 tot 22 juni.
Het projekt omvat vijf bejaarden- en
vijf kleingezinswoningen.

b&w willen minimale bemoeienis
met aansluitingen kabel-tv
Zoals wij in de editie van afgelopen
vrijdag hebben gemeld nadert de kabel-
televisie Zandvoort. Morgenavond be-
handelt de kommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening onder
voorzitterschap van burgemeester Ma-
chielsen een door b en w opgesteld
ontwerp-raadsvoorstel over de voor-
waarden voor een overeenkomst met
kabel-tv eksploitant, nv.Casema.

Na het ingewonnen advies van de kom-
missie zal het voorstel in een definitie-
ve vorm worden gegoten en na het zo-
merreces aan de raad ter goedkeuring
aangeboden. Verwacht wordt dat vol-
gend jaar juni alle zandvoortse kabel-tv
gegadigden op het multinet zullen
zijn aangesloten.
Zoals gezegd wil het kollege de ekploi-
tatie aan nv. Casema -waarin ons aller
PTT een belangrijke stem heeft- opge-
dragen. B en w vinden het namelijk
geen gemeentelijke taak de aanleg en
bedrijfsvoering van het multibeeld zelf
ter hand te nemen, omdat het volgens
hen geen eerste levensbehoefte maar
een vorm van luukse betreft. Het is
niet uitgesloten dat meerdere ingeze-
tenen van Zandvoort het met deze kon-
statering van het kollege -zeker in een
tijd van energiebesparing- eens zijn.
We zullen het echter nooit aan de weet
komen, want het gemeentebestuur
vindt het niet nodig een enquête in te
stellen naarde behoefte aan kabelte-
levisie. De waarde van zo'n opiniepei-
ling achten b en w 'maar betrekkelijk'.
De belangstelling van de bevolking
wordt pas echt gewekt als met de aan-

leg wordt begonnen, menen zij. Het
kollege gaat liever af op de praktijk
in andere plaatsen die leert dat onge-
veer 85°/o van de tv-kijkers op de kabel
wil worden aangesloten. Dat zal hier
ook wel zo zijn, stellen b en w gemaks-
halve vast.
Het gemeentebestuur gaat er echter
wel van uit dat iedereen vrij moet kun-
nen beslissen over aansluiting op het
multivisienet. Wie niet wil delen in de
geneugten van kijken naar duitse,
vlaamse en engelse programma's hoeft
niet. Maar verder dan het afzien van
een verbod om er zelfstandig een tv-
antenne op na te houden wil het kol-
lege niet gaan. De wijze waarop wel of
geen aansluiting op kabel-tv plaats
vindt is, volgens b en w, in de eerste
plaats een zaak tussen de eigenaars
van woningkompleksen en de nv. Case-
ma. Ook wat dat betreft gaat het ge-
meentebestuur louter en alleen af op
de praktijk elders.
Zo heeft de ervaring geleerd dat parti-
kuliere eigenaars van huizenblokken
tot aanleg van de centrale antenne in-
richting (CAI)overgaan als zestig tot
zeventig procent van de huurders
daar voorstander van is. Zij staken dan
de eksploitatie van de bestaande ge-
meenschappelijke antenne inrichting
(GAI) zonder enige skrupules tegen-
over hen die geen multibeeld wensen.
Bij de woningbouwverenigingen en-kor-
poraties gaat het wat demokratieser
toe en wordt iedere huurder de ruimte
gelaten wel of niet deel te nemen aan
kabel-tv. Indien de huurder geen CAI
wil blijft hij aangesloten op het be-

staande GAI. In de praktijk van de uit-
zendingen levert het naast elkaar be-
staan van GAI en CAI techniese bezwa-
ren op, omdat beide systemen elkaar
ongunstig beïnvloeden. Kortom : sto-
ring. Om die uit te bannen hebben de
technies specialisten van de nv.Casema
een vernuftig systeem ontwikkeld dat
is ondergebracht in een zgn. 'aansluit-
doos'. Zo 'n kastje kost geld : drie gul-
den per maand voor de weigeraars en
niet-weigeraars, want in die terminolo-
gie wordt al gesproken. Of en in hoe-
verre dit aan hen in rekening moet
worden gebracht, vinden b en w een
aangelegenheid tussen woningbouw-
vereniging en kabel-tv eksploitant.
Er is nog een andere methode om de
aangeslotenen op de GAI op die van de
CAI van elkaar te scheiden. Dat ge-
beurt door middel van filters. Maar die
past de Casema niet toe, omdat aanschaf
en plaatsen van de filters ekstra kosten
en ook ruimteproblemen met zich mee-
brengt. De gemeentelijke werkkommis-
sie,die de kabel-tv in Zandvoort helpt
voorbereiden.is echter voorstander
van de filtermethode. Waarom, wordt
in het b en w voorstel niet vermeld.
Het kollege is niet alleen tegen be-
moeienis met de wijze waarop de wo-
ningkompleksen moeten worden aan-
gesloten, het wil ook niet treden in de
kwestie in hoeverre aan de weigeraars
hogere kosten in rekening moeten
worden gebracht. Ook hier dient de
raad zich van een uitspraak te onthou-
den, vindt het gemeentebestuur.
De raad moet zich ook niet bezig-
houden met de restwaarde van de be-

staande GAI's,menen b en w. Wanneer
de meerderheid van de huurders van
woningkompleksen op kabel-tv wil
overgaan kunnen rente en afschrijving
van het huidige systeem niet langer
in rekening worden gebracht aan hen
die geen aansluiting op de multibeeld-
buis wensen. De nv. Casema wil niet
meer dan f. 25,- per woning vergoeden
voor de gebruikswaarde van de GAI.
Indien de gemeenteraad zou besluiten
de restwaarde van de bestaande GAI's
van EMM-woningen te vergoeden dan
kost dat Zandvoort f. 120.000,-. Afge-
zien van de hoogte van dit bedrag vre-
zen b en w dat wanneer de gemeente
de restwaarde van de woningbouwver-
eniging overneemt ook partikulieren
en verenigingen van eigenaren van wo-
ningkompleksen bij de overheid zul-
len aankloppen. Ook deze kwestie moet
naar hun mening tussen woningbouw-
vereniging en nv. Casema worden gere-
geld.
Hoe het oordeel van de kommissie van
algemene zaken en ruimtelijke orde-
ning over een en ander luidt kan men
morgenavond vernemen. De bijeen-
komst is openbaar en begint om 8 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.

eanduoortse Noerartf



aankoop door natuurorganisatie of gemeente
zou het beste zijn

foto Jacob Koning

Ruim een week geleden liet de Stich-
ting Behoud Kostverlorenpark een
brochure het licht zien die als titel de
bezorgd klinkende vraag meekreeg:

. 'Houden we het Groen'? .
Die zorg is niet ongegrond.

Ondanks het feit dat door middel van
een beschikking van het ministerie van
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning geen bebouwing mag plaatsvinden,
wordt het voortbestaan van het park
als natuurgebied nog steeds bedreigd.
De huidige eigenaars van het park
-een drietal grondspekulanten- wil-
len de als zomerverblijf ingerichte bun-
kers uit de jaren'40-'45 slopen om plaats
te maken voor sta-karavans. Op de
streekplankaarten van Zuid-Kennemer-
land en Noordzeekanaalgebied staat de
mogelijkheid aangegeven een weg dwars
door het park aan te leggen,bedoeld als
aansluiting van de wijk nw.noord op de
Zandvoortselaan. Verder wordt het
park belaagd door vernielingen in de
maanden dat de vakantiehuisjes niet
bewoond zijn en fauna en flora aange-
tast door verwaarlozing en ongewenste
vormen van rekreatie, zoals hetcros-
sen met brommers, uitlaten van hon-
den en paardrijden.
Het is duidelijk : wanneer de afbraak
van de zomerverblijven wordt uitge-
voerd, de bewoners -van oudsher de
bewakers van het park- verdwijnen en
de vernieling en verwaarlozing gedu-
rende de wintermaanden ongehinderd
voortgaan,moet de vraag: 'Houden wij
het groen? ' negatief worden beant-
woord. Om dit te voorkomen bepleit
de stichting in de brochure een aantal
maatregelen die het voortbestaan van
het park als natuurgebied moet verze-
keren. In de eerste plaats dringt de
stichting aan op het tot stand komen
van een nieuw gemeentelijk bestem-
mingsplan.waarin het park, in navol-
ging van de ministeriële beschikking,
de status van natuurgebied krijgt.
Zoals bekend wordt daaraan door de
gemeente gewerkt. In samenwerking
met Staatsbosbeheer en de Provinciale
Planologiese Dienst is een bestemmings-
plan voor het Kostverlorenpark in
voorbereiding. In afwachting van de
definitieve voorstellen heeft de gemeen-
teraad onlangs het voorbereidingsbe-
sluit voor het terrein met een jaar ver-
lengd. Doormiddel van dit besluit kan
men ongewenste ontwikkelingen in
het park voorkomen. D.w.z. aan de

huidige situatie mag een jaar lang niets
worden veranderd. De stichting blijft
er echter op aandringen dat deze tij-
delijke maatregel zo spoedig mogelijk
een permanent karakter krijgt.
Verder worden in de brochure een aan-
tal beschermende maatregelen van
praktiese aard aanbevolen om bet park
groen te houden, zoals een degelijk hek,
beplanting van open plekken, verhar-
den van enkele paden, een honden- en
paardenverbod. Verder zou men enkele
voorzieningen kunnen treffen t.b.v. de
wandelaars, vooral op het edukatieve
vlak.
Maar het beste voor het Kostverloren-
park zou zijn wanneer het niet langer
partikulier bezit is,maar in handen
komt van een natuurbeschermingsor-
ganisatie of de gemeenschap. Alleen

dan ontstaan voldoende garanties voor
het voortbestaan van het park als na-
tuurgebied, aldus de stichting in 'Hou-
den we het groen'? . Een vraag die vol-
gens de Zandvoortse natuurvrienden
steeds opnieuw moet worden gesteld
zolang het behoud van het park door
middel van wettelijke en praktiese
maatregelen niet definitief is geregeld.

waterstanden

gedicht
van raadsman

Mr. Hein van Wijk, de haarlemse raadsman van
de bewoners van de zomerverblijven in het Kost-
verlorenpark die door de huidige eigenaars met
uitzetting worden bedreigd, draagt de natuur
en alles wat daarin leeft en bloeit een warm hart
toe. In zijn direkt na de tweede wereldoorlog
door de Nederlandse Natuurhistorische Vereni-
ging bij G.W. Breughel te Amsterdam uitgege-
ven gedichtenbundel 'Land der Vrijheid' bracht
hij dit in 'Voorjaars-idylle', geschreven twee
maanden voor de bevrijding van de duitse over-
heersing, als volgt onder woorden :

Een prille lentedag strijkt door het duin
en om de heuveltoppen blaast een zilte
vochtige zeewind: tussen luwte en kilte
aarzelt het voorjaar uit het winters bruin.

Het is 't kortstondig overgangsseizoen
waarin voor rijz'ger kruiden nog te wild de
stormen vlage' en geen bestendig milde
koest'ring bemoedigt hun angstvallig groen.

Maar in 't microklimaat van zuiderhelling
en zilvre' abélendal tovert dit uur
een sprookjeslusthof in miniatuur.

Het zijn der speurders lieflijkste idooltjes:
wat ereprijsjes, tasjeskruid, viooltjes,
en kandelaartje en voorjaarsvroegeling.

• De eerste officiële wielerkampioen-
schappen van Nederland voor de politie
vorige week op het circuit zijn een suk-
ses geworden voor de organiserende
Zandvoortse Politie Sport Vereniging.
De wedstrijden werden zonder proble-
men en in een vlot en hoog tempo af-
gewerkt. Winnaar van dit eerste kam- 4

pioenschap werd de 33-jarige Bert de'
Weyer uit het brabantse Goirle. Bij de
KNWU-licentiehouders behaalde Ger-
ry Gabriels uit het eveneens brabantse
Oisterwijk de titel. De ploegentijdrit
werd gewonnen door PSVH Hellen-
doorn. De derde brabander, Ad van
der Vleuten uit Mierlo-Hout, legde be-
slag op het kampioenschap bij de vete-
ranen.
De Zandvoortse favorieten deden het
overigens uitstekend. Joop Goedege-
buure kwam als vijfde over de eind-
streep van de race die gewonnen
werd door eerder genoemde Bert de
Weyer en bij de veteranen behaalde
de zandvoorter Jaap Schilder een ver-
dienstelijke derde plaats.

• Op zaterdag 16 en zondag 17 juni
a.s. organiseert Sportclub 'Unicum'73'
voor de zevende achtereenvolgende
keer het jaarlijks sportweekeind op
de buiten- en binnenakkommodaties
van de leef- en werkgemeenschap aan
de Zandvoortselaan. Zaterdag staan
boogschieten, tennis, badminton, tafel-
voetbal en slalom voor elektro-stoelen
op het programma en zondag tafelten-
nis, tennis, badminton, wielerwedstrij-
den en tijdritten voor rolstoelen. De
sportmanifestatie zal zaterdagmorgen
om 10.00 uur worden geopend door
oud-zwemster Erika Terpstra. Iedereen
is van harte welkom de wedstrijden bij
te wonen. De entree is kosteloos.

juni
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

H.W.
08.31
09.36
10.46
11.55
13.10
01.40
02.39
03.23
04.05
04.46
05.22
06.00.
06.38
07.13
07.48

L.W.
16.34
17.40
18.50
19.58
21.13
09.43
10.42
11.26
12.18
12.49
13.25
14.03
14.42
15.16
15.51

H.W.
21.00
22.11
23.20
00.33
- .-
14.15
15.07
05.52
16.33
17.15
17.49
18.29
18.59
19.33
20.11

L.W.
05.06
06.16
07.23
08.37
09.00
22.19
23.11
23.57
00.37
01.19
01.53
02.33
03.04
03.40
04.14

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshujs, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4-
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, tel. 34 59.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023 - 2561 98.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

• Aan de eerste ronde van de zand-
voortse avondvierdaagse op de fiets
-welke afgelopen dinsdag werd gehou-
den- namen 117 fietsers deel. Vana-
vond vindt tussen 7 uur en 7.30 uur de
start voor de tweede rit plaats bij het
strandpaviljoen 't Trefpunt. De lengte
van de fietstocht bedraagt circa 30
km.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rihko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

nieuws
kort & klein

o In samenwerking met de politie van
de buurgemeenten slaagde de zand-
voortse politie er vrijdag in twee West-
duitsers, die kort te voren een 25-ja-
rige bewoner van een pand aan de
Burg. van Alphenstraat zouden heb-
ben beroofd van een kostbaar horloge,
fototoestel en een bedrag van ruim
f 500,- in Heemstede aan te houden.
Bij hun arrestatie bleken beide man-
nen de goe'deren en het geld nog in hun
bezit te hebben. Tegenover de polij

tie verklaarden zij dat er van een roof-
overval geen sprake was geweest.
Zij hadden het uurwerk, fototoe.stel
en geld meegenomen als onderpand
voor een niet voldane schuld. De re-
cherche onderzoekt de juistheid van
de verklaring van de ingezetene en de
twee oosterburen.

o Aan het begin van het afgelopen
weekeind botste op de boulevard Bar-
naart een 26-jarige fransman met zijn
wagen tegen vier geparkeerd staande ,
auto's. Bij de aanrijding liepen twee
passagiers, een 17-jarig meisje uit Bent-
veld en een 27-jarige Algerijn, lichte
verwondingen op. De automobilist
bleek een glaasje te veel op te hebben.
Later kwam vast te .staan dat hij had
gereden ondanks een hem door de am-
sterdamse politierechter opgelegd rij-
verbod.

o Bij een achtervolging door de poli-
tie van twee knapen die er in hun auto
vandoor waren gegaan nadat zij in de
Kerkstraat voorbijgangers met biergla-
zen hadden bekogeld, botsten achter-
volgers en achtervolgden in de Swaluë-
straat tegen elkaar. Na een stevige
knokpartij, waarbij een van de knapen
door enkele omstanders flink werd toe-
getakeld, werden de jongemannen
overgebracht naar het politieburo.

o Ook afgelopen zondag werden weer
een groot aantal diefstallen bij de po-
litie gemeld. Ontvreemd werden vier
bromfietsen, goederen uit twee gepar-
keerd staande auto's, een versterker
uit een leslokaal, alsmede een bedrag
van f 250,-.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden]
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675



uitslag euro-verkiezingen in zandvoort
in Zandvoort is de uitslag van de verkie-
zingen voor een nieuw Europees Parle-
ment een getrouwe weerspiegeling van
de gemeenteraadsverkiezingen van vo-
rig jaar. Toen kwam ook de vvd als
winnaar uit de stembus, gevolgd door
pvda en cda. Maar in tegenstelling tot
het landelijk beeld van de Euro-verkie-
zingen.gingen pvda en vvd procentueel
/ooruit, de socialisten zelfs met 5°/o,
terwijl het cda achteruitging. Opval-
ïend was ook de winst van d'66 ver-
geleken met de raadsverkiezingen van
ssn \aar geleden : ruim 71/2 °/o.
Zoals wij reeds in de koerant van afge-
i;pen vrijdag meedeelden bedroeg het
opkomstpercentage in Zandvoort 59
procent met de grootste belangstelling
/an het kiezerkorps bij de stemburo's
in Nw. Unicum en de Bodaanstichting
:n de minste interesse bij het stemburo
>n het Gemeenschapshuis. Opvallend
was dat de lijst van de vrijwel onbeken-
de politikus Leschot veel meer stem-
men kreeg dan de officiële politieke
partijen spg en gpv. Leschot kreeg bij-
na net zoveel stemmen als de ppr en
aindigde procentueel gelijk met de ra-
dikalen.

Stem b u ro

1. Klimop
2. H. Schaft
3. De Krocht
4. K. Doorman
5. A Plesman
6. v.d. Enden
7. Calvijnzaal
8. Gem.sch.hs
9. Wilhelmina

10. St. Agatha
11. H. i.d. Duinen ....
12. Bodaan St
13. v. Heuven Goedh.
14. Hummeloord
15. Nw. Unicum

pvda
euro.
soc.

1

72
90

134
100
241
215

95
150
127
61

151
47

279
232
45

cda
eur.
volksp.

2

96
114
68
97
81
62

102
83

114
86

131
109
86

109
49

vvd
eur.
lib.-dem

3

250
214
174
292

66
57

215
78

189
308
178
330
150
170

13

d'66

4

63
51
41
76
74
48
81
46

' 50
64
40
56

115
116
14

sgp

5
_

2
3
1

_

2

2
1

-

1

ppr

6

4
2
7
6
4
1
6
5
5
5
5
1
9

10
3

cpn

7

7
3
3
9
8

16
10
5
3
5
1
1

13
14
2

gpv

8
_
2

1

_

2
1

1
1
1

1
1

psp

9

3
7
4
6

10
5
8
3
5
1
3
5

16
21
4

z.g. lijst
leschot

10

9
2
3
7
8
4
4
4
1
3

7
11
7
1

totaal
geldig

504
485
436
597
493
408
523
377
494
536
511
557
679
680
133

Totaal 2039 1387

Opkomstpercentage : 59,0
Aantal kiesgerechtigden : 12640

2684 935 12 73 100 11 101 71 7413

zo stemde zandvoort in
'74, '77, '78, '79
Partijen en
Groeperingen

1974
Prov. St.
st o/o

1974

Raad
st. o/o

1977

2e Kamer
st. o/o

1978

Prov. St.
•st. o/o

1978

Raad
st. o/o

1979
Eur. Verkiez.

St. %

pvda
d'66
psp
ppr
ds'70 ;....
cpn
vvd
cda
z.g. lijst Leschot
inspraak nu
zandvoortse belangen .
prog. partij zandvoort
lijst roselaar
plek v.d. niet-stemmer
overige ?

2515
136
125
424
268
296
3745
1333

27,3
1,5
1.4
4,6
2,9
3,2
40,7
14,5

1807 21,5

492 5,9

206 2,5
3332 39,6
1476 17,5

805 9,6
287 3,4

3210
744
71
136
157
156
4274
1841

29,6
6,9
0,7
1,3
1,4
1,4
39,4
17,0

3004
649
99
72
42
109

3701
1866

31,3
6,8
1,0
0,7
0,5
1,1

38,5
19,4

2016
459

22,3
5,1

93 1,0
3129 34,6
1787 19,8

2039
935
101
73

100
2684
1387

71

357 3,9 250 2,3

686
311
259
190
111

75 0,7

7,6
3,4
2,9
2,1
1,2

27,5
12,6
1,4
1,0

1,3
36,2
18,8

1,0

23 0,2

totaal 9199 100 8405 100 10839 100 9617 100 9041 100 7414 100,-
Kiesgerechtigden

Opkomstpercentage

12146

76

12160

69,4

12405

88

12515

77,5

12521

72,7

12640

59,-

wom naar depte*''

SSS-ST-
^öealtern^e

omroepers

TE KOOP
Meisjes - jongensfiets
5 -10 jaar. (Sparta)
Tel. 2942

VERMIST
Zwarte kater (gekastreerd)
met groene ogen. Omg. Nw
Unicum, Zandvoortselaan.
We missem hem erg. Graag
na 18.00 uur tel. 05200-
11172

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvocrt
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 5
juni 1979 op grond van artikel 21 van deze
wet heeft verklaard, dat voor de percelen:
1. Gasthuisplein 2
2. Kostverlorenpark
bestemmingsplannen worden voorbereid,
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 7 juni 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 18 juni 1979 ge-
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het uitbreiden van de woning Gast-
huisplein 2.
Gedurende d e termijn van deterinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

Zandvoort, 7 juni 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
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ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken • Reparaties

QASQEYSERS - QASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02607—5012



GROTE KROCHT 9 ZANDVOOOT
Vers vlees-warm brood - veilingverse groente en fruit- dagverse zuivel -diepvries-wijnen - fijne vleeswaren en salades- buitenlandse kaas - kruidenierswaren enz.

Vanaf donderdag 9.00 uur bent u weer van harte welkom.

D onderdag heropent Albert Heijn Grote
Krocht met veel vers nieuws. De winkel is

groter geworden en biedt meer keus in groente
en fruit, dagverse zuivel en diepvries. In de ge-
heel gemoderniseerde en gezelliger AH vindt u
nu ook een zeer uitgebreid assortiment tijd-

schriften. En bovenaan AH's Voordeelparade
alle voorbespeelde muziekkassettes altijd ten-
minste 10% beneden de adviesprijs. Kom snel de

kennismaking hernieuwen J| en profiteer van de
feestelijke aanbiedingen.

Alle pate's
per 100 gram

Hele
Edanuner

± 1600 gram

10?5

Albert Heijn verandert in uw voordeel.

AH
Vruchten-
sappen

sinaasappel-, grapefruit-,
appel- of tomatensap,

vierkante fles l liter,U49"

Danone
Vruchten-
yoghurt

6 smaken,
beker Vi l

AH
Vanille-ijs

pak l li

Aardbeien
500 gram

Strand-
stoeltje

8?°
Champignons

250 gram JU&g'

Perla Mat
Koffiezetapparaat

voor 11 koppen koffie. Inhoud 1,1 liter.
In fraaie bruine uitvoering. 2 Jaar garantie

Slagroomtaart
0 18 cm, per stuk 5S5

Ter plaatse opgespoten door
de AH Banketbakker.

Potchrysant
met

5 stekken
per stuk

albert heijn

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 16 ju .11979.

Spa
Bronwater

fles l liter &5T
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voorlopige konklusFe van chef gemeentelijk buro volkshuisvesting:

vorderen leegstaande koophuizen
niet mogelijk
Leegstand van woningen in Zandvoort
komt alleen voor in de sektor koopwo-
ningen. In de kategoriën die eigendom
zijn van de gemeente of de woning-
bouwvereniging Eendracht Maakt
Macht is geen sprake van leegstaande
huizen. Dit rapporteert de chef van
het buro volkshuisvesting en ruimte-
lij ke ordening, de heer J. Heemskerk,
naar aanleiding van een verzoek van
de raadsleden meer inzicht te krijgen
in de bestaande leegstand van woon-
huizen en de mogelijkheden deze t.b.
v. woningzoekenden te laten vorderen.

Volgens burochef Heemskerk, wordt
er op leegstand van woningen in Zand-
voort gelet. Zo nodig ontvangt de eige-
naar van het betreffende pand een
brief van het gemeentebestuur en wordt
vervolgens opgeroepen voor een bea^ek
aan het buro volkshuisvesting-voor hef
verstrekken van de nodige informatie •
over de gekonstateerde leegstand. In-
dien deze informatie geen afdoende
reden bevat voor de leegstand wordt
de eigenaar door de wethouder van
volkshuisvesting uitgenodigd voor een
nader gesprek. Wanneer dit niets heeft
opgeleverd kunnen b en w, indien de
woning langer dan een half jaar leeg-
staat , tot vordering overgaan. Daarbij
dient zowel in het belang van de wo-
ningzoekende die voor de woning in
aanmerking komt als van de eigenaar
van het perceel aan een aantal voot"-
waarden te worden voldaan.
Een belangrijke rol speelt hierbij,
vervolgt rapporteur Heemskerk, de door
de staatssekretaris van volkshuisvesting
afgekondigde z.g.n. koop- en huurprijs-
grens,die sinds 1 januari 1975 van
kracht is. Voor woningen boven een
koopsom van f. 270.000,-- en een huur-
prijs van f. 540,- per maand is geen
woonvergunning meer vereist. Dat be-
tekent dat met name de koopwoningen
een hogere huur zullen moeten gaan
opbrengen dan f. 562,50,zijnde het
maksimumbedrag voor de individuele
huursibsidie.
De heer Heemskerk stelt in zijn rapport
de vraag of voor woningen boven de
koop/huurprijs nog wel kan worden
gevorderd. Hij wijst hierbij op een ver-
nietiging van een vordering van de ge-
meente Diemen door de Kroon van een
woning met eeri huurprijs, van f 550,-
per maand. Gelet op dit bedrag was de
vordering naar het oordeel van de
Kroon niet in het belang van een doel-
matige verdeling van de woonruimte. De
zandvoortse chef huisvesting verbindt
hieraan de (voorlopige) konklusie dat
vordering van woningen boven de z.g.
n. koop- en huurgrens 'niet mogelijk is'.
Naar aanleiding van leegkomende ge-
meente- of EMM woningen merkt hij
op , dat het een enkele maal voor-
komt datihet opknappen van een huis
langer duurt dan wenselijk is. Maar de
faktoren die hierbij een rol kunnen spe-
len heeft de gemeente niet altijd in de
hand, aldus de chef van het gemeente-
lijk buro volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening.

waterstanden

juni
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G

H.W.
08.31
09.36
10.46
11.55
13.10
01.40
02.39
03.23
04.05
04.46
05.22

L.W.
16.34
17.40
18.50
19.58
21.13
09.43
10.42
11.26
12.18
12.49
13.25

H.W.
21.00
22.11
23.20
00.33
— _ —
14.15
15.07
05.52
16.33
17.15
17.49

LW.
05.06
06.16
07.23
08.37
09.00
22.19
23.11
23.57
00.37
01.19
01.53

leegstand van woningen 'Eendracht Maakt Macht' komt
niet voor volgens rapport volkshuisvesting

Aan het slot van het rapport vat hij
zijn konklusie in drie punten samen':
a. in de z.g. distributievoorraad is geen

leegstand;
b. vordering dient slechts in uiterste

noodzaak plaats te vinden, waarbij
dan nog grote aandacht dient te
worden besteed of de kandidaat in
staat zal zijn mede te werken aan
die vordering en de onzekere fakto-
ren die er toch voor de ingevorder-
de zullen blijven bestaan;

c. de ontwikkelingen of vordering van
woningen boven de koop c.q. huur-
prijs grens mogelijk is, dient nauw- ,
lettend te worden gevolgd.

Het rapport is niet het laatste woord
over de leegstand van (koop) woningen
die in Zandvoort tot schrikbarende hoog-
te is gestegen. De bestuurders van de ge-
meente zullen zich nog over de kwestie
moeten buigen en zinnen op maatrege-
len de leegstand aan te pakken.

circuit en groot bentveld
ter sprake in de staten
Zandvoort is deze week tweemaal ter
sprake gekomen tijdens de debatten
van provinciale staten over de vaststel-
ling van het streekplan voor het Noord-
zeekanaalgebied. v

Pvda-gedeputeerde Van der Knoop ver-
dedigde het weglaten van het circuit op
de plankaart voor de omgeving van het
Noordzeekanaal met de opmerking dat
de racebaan niet alleen ondraaglijke la-
waai-overlast veroorzaakt in Zandvoort,
maar ook een ernstige hinderpaal vormt
voor de sociale woningbouw. De stich-
tingskosten van woningwetwoningen
t.b.v. de zandvoortse woningzoekenden
worden ekshorbitant hoog door het
aanbrengen van ekstra geluid werende
voorzieningen.
Zijn opmerking had in bijzonder be-
trekking op een boze reaktie van Zand-
voorts wethouder en cda-statenlid Van
der Mije over de beperkingen die Zand-
voort van hogerhand zijn opgelegd in-
zake de uitbreiding van het woonge-
bied. Daardoor zullen de nakomelin-
gcn van families, die van oudsher in
Zandvoort zijn gevestigd, naar andere

plaatsen moeten vertrekken voor on-
derdak.
Niet hogerhand blokkeert de woning-
bouw in Zandvoort maar het circuit,
aldus Van der Knoop. Zolang de herrie
voortduurt is woningbouw op de plaats

, van het huidige kampeerterrein 'De Zee-
reep' en verplaatsing van dit projekt
naar het binnenterrein van het circuit
uitgesloten, zei de gedeputeerde.
Een statenlid van de liberale fraktie
bepleitte, in tegenstelling tot het stand-
punt van het dagelijks bestuur van de
provincie, gedeputeerde staten, de ver-
kaveling van het landgoed Groot Bent-
veld voor woningbouw t.b.v. de restau-
ratie van het landhuis. Wanneer er op
het terrein geen woningen mogen wor-
den gebouwd zal het eeuwenoude pand
niet worden hersteld en tenonder gaan,
aldus het statenlid. Zij wil dat gs bij de
beoordeling van bestemmingsplannen
niet in alle gevallen het onaanvaardbaar
over verkavelingen uitspreken, ledere
voorgestelde verkaveling dient afzon-
derlijk te worden bekeken, meende de

vvd-ster. Er kunnen zich gevallen voor-
doen, zo betoogde zij, waarin een ver-
kaveling een oplossing betekent voor
gerezen problemen, zoals rond de finan-
ciering van de restauratie van Groot
Bentveld. Een gebouw waarvan ieder-
een de historiese waarde en betekenis
onderkent.

burgerlijke stand
6 juni - 12 juni 1979

overleden : Nicolaas Abspoel, oud
85 jaar.

•

geboren : Maaike Suzanne, dv. E.C.
Bluijs en C. Stapel.

ondertrouwd : Geradus Leendert
Medenblik en Cornelia Anthonia Hee-
semans.

gehuwd : Johannes Franciscus Bak-
kenhoven en Yvonne Johanna Schreu-
der; Ronald Bos en Johanna Caroline
Pront.

overleden buiten de gemeente : Jo-
hanna Hendrika Bies, geb. van Munster,
oud 80 jaar; Bernard Ram, oud 85 jaar;
Josephus Petrus Maria van Elswijk, oud
53 jaar.

geboren buiten de gemeente : Kenza,
dv. A/Charradi Dlimi en P.J. Duiven-
voorden.

nieuws
kort & klein

• 'Inpikken en wegwezen'is de titel
van de speelfilm die vanavond wordt
gedraaid in het jongerencentrum 'De
Nachtuil' aan de Linnaeusstraat. De
voorstelling begint om 8.30 uur. Voor
het bijwonen van de film worden aan
leden en niet-leden de gebruikelijke
-lage- entree-prijzen gevraagd.

• Ter gelegenheid van het 121/2 jarig-
bestaan houdt de zandvoortse Auto-
sportvereniging Sandevoerde morgen,
zaterdag 16 juni, een familie-toertocht
welke als een toeristjes evenement is
opgezet. Inschrijving voor deelname
aan dit jubileumevenement is openge-
steld vanaf 13.00 uur. De start van de
toeristiese familierit vindt plaats om
14.00 uur. Een uur na de finish van de
tocht, om 19.00 uur,begint een feest-
avond voor de deelnemers. Nadere in-
lichtingen over de familietocht en fees-
telijke bijeenkomst worden verstrekt
door het sekretariaat.
Bellen 020 - 84 98 76 na 19.00 uur.

• Op maandag 18 juni a.s. belegt de
zandvoortse werkgroep 'Pré en postna-
tale edukatie een informatie-avond
over zwangerschap en bevalling in de
filmzaal van de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg. Onder de titel
'Zo iets doe je samen' wordt een doku-
mentaire over dit therjia vertoond. De
entree is kosteloos.

g De afdeling Spcoaal Kultureel Werk
van de leef- en werkgemeenschap Nieuw
Unicum aan de Zandvoortselaan zoekt "
vrijwilligers(sters) die assistentie willen
verlenen bij door SKW georganiseerde
ontspannings~en edukatieve projekten.
Het gaat niet om verpleegkundige hulp,
maar begeleiding van handelingen die
de deelnemers(sters) aan de projekten
niet zelf kunnen verrichten. Zij die be-
langstelling hebben voor dit vrijwilli-
gerswerk worden uitgenodigd voor het
bijwonen van een informatiebijeenkomst
op donderdag 21 juni a.s. in de aktivi-
teitsruimte 't Paekhuys' van Nw. uni-
cum. Aanvang 19.30 uur.

eanduoarrse Noeranr



oroeten uit zandvoort
;̂ ^P-'' :V-;.^:--. . . • ' • • • : ; • • : , . " . . • . - : ' ' " ' . . , • ' • \ . • • • " : ' - . . • . . - • . . ' • : . . ' • ' • . ' V •

familieberichten familieberichten

7/z zz)'« ft/c? zal het on-
getwijfeld een voor-
beeld van moderne
architektuur zijn ge-
weest, maar ons heeft
het nooit kunnen be-
koren. Toch maghotel
'Seinpost' in onze se-
rie van gerenommeer-
de vakantieverblijven
van voor de oorlog
niet ontbreken.

Iaat kabeltelevisie maar komen
De kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening heeft woensdag-
avond ingestemd met het voornemen
van b en w in Zandvoort kabel-tv in te
voeren en daarvoor een overeenkomst
aan te gaan met de nv Casema. Een
maatschappij,die zich toelegt op ka-
bel-tv eksploitatie en waarvan het aan-
delenpakket voor zestig procent in
handen is van de PTT. In de onderne-
ming kan men dan ook het volste ver-
trouwen hebben, volgens de gemeen-
telijke werkgroep,die de komst van
kabel-tv naar de badplaats heeft voor-
bereid.

De nv.Casema doet niets zonder voor-
af gaande machtiging van de gemeente-
raad op het gebied van aansluitingen
op de tv-stations in binnen- en buiten-
land, de abonnementstarfeven en alle
andere zaken die betrekking hebben
op de uitvoering van het projekt. De
maatschappij opereert strikt binnen
hetgeen de wetgever op het gebied van
de kommunikatie heeft vastgelegd,deel-
de wethouder Aukema, in zijn funktie
van voorzitter van de werkgroep kabel-
televisie, eergisteren aan de kommissie-
leden mee. Overigens was hij van me-
ning -en de twee vrouwelijke leden
van de werkgroep l. Wind en M.S. Hu-
genholtz vielen hem daarin bij- dat de
gemeente zo weinig mogelijk bemoeie-
nis met het projekt dient te hebben.
Uitgaande van de filosofie dat het hier
geen eerste levensbehoefte maar een
luukse betreft.moet de gemeente, niet
meer op zich nemen dan de invoering
van kabel-tv mogelijk maken. Onze •
enige taak is het houden van de vinger
aan de pols, aldus Aukema.
Voor zijn partij- en fraktiegenoot Too-
nen was dit nog maar de vraag. Wanneer
zou komen vast te staan dat de gemeen-
te kabel-tv voordeliger zou kunnen eks-
ploiteren dan de Casema diende het
nemen in eigen beheer serieus te wor-
den overwogen, meende hij. Om die
reden betreurde Toonen het dat geen
onderzoek was verrricht door de werk-
groep naar de voor- en nadelen van
gemeentelijke eksploitatie. Wij als kom-
missie beschikken alleen ovef de door
Casema verstrekte gegevens en dat
vond de socialist onvoldoende om tot
een gedegen oordeel laat staan besluit-
vorming te komen. Toonen, die b en
w verweet de door de raad gegeven op- •
dracht niet goed te hebben uitgevoerd,
wilde dat de gemeente alsnog met een
studie over gemeentelijke eksploitatie
van kabel-tv zou komen.
Kommissievoorzitter Machielsen en de
overige kommissieleden voelden niets
voor een oponthoud van een beslissing
door de gemeenteraad over de invoe-
ring van kabeltelevisie. Maar Toonen
kreeg van de heer Machjelsen wel de
toezegging dat de mogelijkheid na-
der zal worden bekeken.
De diskussie konsentreerde zich verder
rond de vraag of en in hoeverre reke-
ning wordt gehoudeji met hen die geen

^aansluiting op kabel - tv wensen,
*"N iemand kan worden gedwongen zich
op kabel-tv te laten aansluiten, ver-
klaarde voorzitter Machielsen. Wie dat

voor weth. Ide Murk Aukema
ftqeft het niet:
High Chaperel in 't Duits . . .
wil kan de tv-zenders via zijn antenne
blijven ontvangen. Toonen en Wind wa-
ren van mening dat de huurders van de
flats van de woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht.die geen aan-
sluiting willen op kabeltelevisie ook
niet moeten worden gedwongen aan het
projekt mee te betalen.
Dat is een zaak tussen de leden en het
bestuur van de woningbouwvereniging
enerzijds en Casema anderzijds, wierp
Aukema in het midden. Wij als gemeen-
te kunnen en mogen niet treden in de
demokratiese rechten van leden en be-
stuurvan EMM. Dat zou neerkomen
op betutteling, aldus de wethouder. En
de gemeente dient zich ook niet bezig
te houden met de vergoeding van de
restwaarde van de bestaande aansluiting
op de gemeenschappelijk antenne-inrich-
ting, de zgn GAI's, vervolgde Aukema.
Dat is eveneens een zaak die tussen wo-
ningbouwvereniging en nv.Casema dient
te worden geregeld. Daar zijn spelregels
voor.
Wanneer de gemeente de restwaarde
van de huidige inrichting -rente en af-
schrijving- van EMM zou overnemen
is het eind zoek. Dan kunnen ook an-
deren recht op'vergoeding laten gelden.
Hij benadrukte tenslotte opnieuw dat
het bij de invoering van kabeltelevisie
niet om een eerste levensbehoefte,
maar om een weelde-artikel gaat. Daar-
om wil de gemeente kabel-tv ook niet
zelf gaan aansluiten en beheren. In het
ontwerp-raadsvoorstel voor een overeen-
komst met nv.Casema staat letterlijk :
'De gemeente kwijt zich voldoende van
haar verplichtingen tegenover de bevol-
king, wanneer zij een kontrakt sluit
met een bedrijf als Casema en daarbij
zo gunstig mogelijke voorwaarde be-
dingt'. Die voorwaarde is dat de Case-
ma de kosten van aansluiting moet

financieren en de gemeente toezicht
op de ontwikkeling houdt.
In tegenstelling tot een eerder bericht
in de koerant zal de overeenkomst nog
voor het reces aan de gemeenteraad ter
goedkeuring worden aangeboden. In
september zal de Casema met de aan-
sluiting beginnen. Juni volgend jaar
zullen alle kabel-tv gegadigden op de
centrale antenne inrichting (CAI)- vol-
géns verwachting vijfentachtig procent
van de bevolking- zijn aangesloten.
Op het systeem worden duitse en belgie-
se tv-stations aangesloten. En dat is nog '
maar het begin,kon men dinsdagavond
vernemen.
Van Aukema hoeft het allemaal niet:
High Chaperel in hetdüits.
Maar hij wil zich niet tegen de wens
van het volk keren.
De rol van prof eet, roepende in de
woestijn,ligt hem niet.
Laat nv. Casema maar over ons komen,
vindt hij.
De bewindsman vertrouwt op de mach-
tigings bevoegdheden van de raad en
het meerderheidspakket van. aandelen
van de PTT.

WERKGROEP BETEUGELING
CIRCUITLAWAAI INGESTELD

Op verzoek van het ministerie van ,
volksgezondheid en milieuhygiëne heb-
ben b en w van Zandvoort een werk-
groep in het leven geroepen met de'
opdracht maatregelen voor te berei-
den de lawaaioverlast van het circuit
terug te dringen. Het kollege heeft de
inspekteur voor de miljeuhygiëne in
Nrd.-Holland, de Cenav bv, de-staats-
sekretaris van het ministerie van crm
en de provincie verzocht aan de werk-
zaamheden van de werkgroep ter be-
teugeling van de geluidhinder van de
racebaan deel te nemen. Wethouder
Jan Termes zal als voorzitter van de
groep optreden en mr. G.A.J. Pongers,
gemeente-ambtenaar, als sekretaris
fungeren. Binnenkort zal de groep de
eerste werkvergadering houden waarin
de te volgen procedure en taakverde-
ling zal worden besproken en vastge-
steld. De werkgroep zal zich ook be-
zig houden met de behandeling van
.eventuele klachten over de geluihinder
van het circuit en de kontrole op de na-
leving van de aan de Cenav gestelde
voorwaarden m.b.t. de beperking van
het lawaai.
Op de instelling van een.werkgroep,
waartoe het gemeentebestuur thans op
verzoek van het ministerie is overgegaan,
is in het verleden meerdere keren aan-
gedrongen door het Anti-circuit-komi-
té Zandvoort. Maar het komité kreeg
steeds nul op het rekwest. Een derge-
lijke werkgroep werd overbodig ge-
noemd.

eanduoorbe hoeranr

Ter gelegenheid van de Pensionering van
het Hoofd van de Beatrixschool,

de Heer A.L. Moll,
wordt er een afscheidsreceptie gehouden
op Vrijdag 22 juni a.s. van 17.00 tot 19.00
uur in de school, J.P. Thijsseweg 26, Zand-
voort.
Alle ouders, oudleerlingen, oud-collega's
en andere belangstellenden zijn van harte
welkom !

-de oudercommissie-

GESLAAGD KONSERT
ZANDVOORTS KINDERKOOR

Vorige week vrijdag gaf het Zandvoort-
se Kinderkoor in de gereformeerde kerk
aan de Julianaweg een konsert waaraan
medewerking werd verleend door Ma-
rie Pierette Thonus met dansen uit India.

Het koor stond onder leiding van Henk
Trommel en het pleit voor de dirigent
dat hij kans heeft gezien om met zo
weinig kinderen een alleszins aanvaard-
bare uitvoering te geven. Na het pittige
openingslied 'Hier zijn de zingende Zand-
voortse kinderen' en een welkomstwoord
van de voorzitster mevrouw Kuneman,
bracht het koor een paar geestelijke lie-
deren, waarvan wij 'Het lied van Mozes'
het aardigst vonden omdat het qua
tekst zo bij een kinderkoor paste. Bij
de volksliedjes kregen in 'Toen Hertog
Jan kwam varen' een paar kinderen ge-
legenheid zich solisties en ook in groep-

jes te laten horen. Eveneens in 'Vier
weverkens' waarin de jonge soliste zich
heel zuiver van haar taak kweet.
Het plezier waarmee het koor sommige
liedjes ten gehore bracht, zoals dat van
het stekelvarken, en van de rabbie waar
maar liefst zeven kandelaren en een dia-
deem gestolen waren, werkte aansteke-
lijk op de toehoorders. Bijzonder knap

mevr, kraan-meeth

dat laatste liedje, dat steeds in een vlug-
ger tempo gezongen werd met perfekte
begeleiding van Willem Poot, die zich
trouwens ook in de andere nummers als
een bekwaam pianist liet kennen. Met
een drietal zuid-amerikaanse liederen
wend het optreden van het koor besloten
waarvan het laatste, Signorita Pepita,
door de kinderen zelf met o.a. kastag-
netten instrumentaal werd begeleid.
In verband met het vijfjarig lidmaat-
schap ontvingen Irene Koel en Leen-
dert de Vries uit handen van mevrouw
De Pater een medaille en bloemen.
Leendert kreeg een ekstra kompliment
omdat hij het als enige jongen zo lang
tussen de meisjes had uitgehouden. De
vermelding van Saskia Koopman op
het programma bleek op een vergissing
te berusten daar zij haar vijf jaar nog
niet had volgemaakt. Als troost kreeg
zij toch bloemen en ook Femke Dijke-
ma en llona Klaassen die gelijk met
Saskia op het koor waren gekomen,
deelden in de bloemenhulde.
Bijzonder boeiend was het optreden
van Marie Pierette Thonus in dansen
uit Zuid en Noord India. Bovendien
voerde zij een lente- en een tempel-
dans=uit en in de laatste wist zij op
verrassende wijze het verschil tussen

. goed en kwaad naar voren te brengen.
Het optreden van de danseres in haar
kleurrijke gewaden, de glinsterende ju-
welen en de heel aparte muziek, maar
bovenal de beweging van de handen
waarmee zij de betekenis van de dan-
sen verduidelijkte, wekte alom bewon-
dering.

• Wethouder K.C. van der Mije Pzn.
van volkshuisvesting en maatschappe-
lijk welzijn zal gedurende het zomer-
reces van de gemeenteraad geen spreek-
uur houden op het "gebruikelijke tijd-
stip. Zij die de wethouder wensen te
spreken worden verzocht zich telefo-
nies in verbinding te stellen met het
raadhuis voor het maken van een af-
spraak met de portefeuillehouder.
Bellen tel. 4841 en vragen naar toestel
124.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 17 juni a.s.:
10.30 uur : Ds. Mataheru
Geen jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 juni a.s.:
09.30 uur : Ds. A.A. van der Leer te

Driehuis
19.00 uur : Ds. A. van Leeuwen te

Beverwijk.

PROTESTANTENBOND
zondag 17 juni a.s.:
10.30 uur: 'Samen leven' hr. M.

Houthof, SchoorI

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 juni a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang
zondag 17 juni a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

•

ZUSTERDIENST
zaterdag 16 en zondag 17 juni 1979:
Zuster E.H.M. Nijssen, Europeplein 88,
Heemskerk, 02510 - 3 31 41 of 02507 -
6364

( LM. )

CIRCUIT

NDVOORT

AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK
Ma. POLITIEBilthoven

rijvaardigheidslessen
Di. RECLAMEBUREAU AR
Wo. POLITIENoordwijkerhout

rijvaardigheidslessen
POLITIE Bilthoven
rijvaardigheidslessen

Do. GIJS VAN LENNEP
cursus rijvaardigheid

Vr. POLITIE Utrecht
rijvaardigheidslessen

Za- M.S.C. MUNSTER
en rijvaardigheidsopleiding

Inlichtingen
Tel. 8284

• De duiven van de leden van plaatse-
lijke postduivenvereniging PV Pleines
namen deel aan een wedvlucht vanaf
Corbeil. De volgorde van binnenkomst
van de duiven luidt:
comb. Terol - Sinnige 1, 2, 3, 5, 7, 9,
10, 11, 12; Koper Jb. 4, 23; H. Lans-
dorp 6; Molenaar Brune 8, 14, 15, 19;
comb. Driehuizen 13, C. Visser 16;
R. Driehuizen 20, 21 en P. koper 22.
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strandschap vraagt aandacht verbodsbepalingen
voor boten, voertuigen en honden aan het strand
In verband met het naderende hoogsei-
zoen wil het bestuur van het Strand-
schap Zandvoort navolgende verbods-
bepalingen, waartoe het schap onlangs
heeft besloten, nog eens onder de aan-
dacht van het publiek brengen.

1. Botenverbod

Op grond van artikel 8 van de onlangs
in werking getreden nieuwe 'Verorde-
ning Ordemaatregelen' is het geduren-
de het tijdvak van 15 mei tot 15 sep-
tember verboden een zeilboot of een
van een motor .voorzien vaartuig op
he't strand te hebben of te brengen of
zich daarmede van het strand af in zee
te begeven.
Van dit verbod kan'ontheffing worden
verleend. Via af te geven ontheffingen
zullen slechts op enkele strandgedeel-
ten boten worden toegestaan.
De Watersportvereniging Zandvoort zal
ontheffing worden verleend t.b.v. haar
leden voor het strandgedeelte nabij de
post Ernst Brokmeier, dat bij haar in
gebruik is.
Ten behoeve van de individuele boten-
bezitters, die geen lid van de water-
sportvereniging of kampeervereniging
op het strandtentkamp zijn, zal tot
een beperkt aantal boten ontheffing
van het verbod worden verleend voor
het strandgedeelte, dat tussen het
strandgedeelte behorende bij strand-
paviljoen 24 en de afgang Jan van Ga-
lenstraat is gelegen.
Bewoners van de strandtenthuisjes zul-
len op een viertal nader aan te wijzen
plaatsen (voor iedere kampeervereni-
ging één plaats) mogen af- en aanvaren.
De kampeerverenigingen worden daar-
toe nog ontheffingen verleend. De ont-
heffingen zullen door de voorzitter "
van het strandschap -de burgemeester
van Zandvoort- worden verleend en
door de politie afgegeven.
De boten moeten worden voorzien van
een letter en een nummer, af te geven
door de strandpolitie tegen betaling van
f. 10,- per boot. '
Als één der voorwaarden zal voorts
worden gesteld dat de eigenaar en/of
gebruiker van de boot in het bezit
dient te zijn van een W.A.-verzekering
ter dekking van eventueel aan derden
toe te brengen schade. De ontheffingen
worden afgegeven door de strandpoli-
tie, strandpost Rotonde, tel. 02507 -

Boten - waarvoor door de voorzitter van het strandschap ontheffing van het vaarverbod is verleend- krijgen een let-
ter en een registratienummer. Ontheffing, letter en nummer worden afgegeven door de politie.

3545, alwaar terzake ook nadere infor-
matie kan worden ingewonnen.

2. Verbod tot het berijden van het
strand met een motorvoertuig of
een bromfiets.

Het verbod gold voorheen gedurende
de periode van 15 mei tot 15 septem-
ber.
Ingevolge artikel 16 van de 'Verorde-
ning Ordemaatregelen' is dit verbod
voor het gehele jaar gaan gelden. Alleen
zij die direkt met de eksploitatie van
het strand te maken hebben, zoals
strandeksploitanten en venters, zullen
in aanmerking kunnen komen voor een
ontheffing van dit verbod.

3. Hondenverbod.

Behoudens voor het strandgedeelte tus-
sen kilometerpaal 67.250 en kilometer-
paal 68,5 is het ingevolge artikel 17
van genoemde verordening gedurende
de periode van 15 mei tot 1 5 septem-
ber verboden honden -al dan niet aan-
gelijnd- op het openbare strand te doen
of te laten lopen of te laten verblijven.
Genoemde strandgedeelte is te berei-
ken via de afgang naar strandpaviljoen
1 b. Dit betekent dat de honden nu ook
niet meer op het naaktstrand mogen
lopen of vertoeven. Het verbod geldt
niet voor aangelijnde blindegeleide-
honden en politiehonden.

STRANDPACHTERS KONTRA KORTEBAANDRAVERIJEN OP BOULEVARD
BARNAART

De kortevaandraverijen, die op maan-
dag 25 juni a.s. op de boulevard Bcr-
naart tussen Van Galenstraat en Van
Heemskerkstraat worden gehouden,
hebben het grote ongenoegen gewekt
van de strandpachters die op dit ge-
deel te van het Strand hun bedrijven
eksploiteren.

Met toestemming van de gemeente
wordt t.b.v. de draverijen, die in de
middaguren plaatsvinden, een strook
van de boulevard afgezet en dit zal
volgens de pachters hun nering on-
gunstig beïnvloeden. Evenementen
waarbij de boulevard geheel of gedeel-
telijk wordt afgezet bezorgen ons im-
mer kommer en kwel, stellen de pach-
ters. Zij herinneren daarbij aan de sof
met de wereldkampioenschappen wiel-
rennen die op de boulevard werden ge-
houden. Dat is weliswaar twintig jaar
geleden maar ligt bij hen nog vers in
het geheugen.
De pachters hebben hun grieven in
twee boze brieven aan het gemeente--
bestuur kenbaar gemaakt en dreigen
met het nemen van juridiese stappen
indien de gemeente de draverijen niet
naar een andere plaats verwijst. Ook bij
de organiserende vereniging, de Stich-
ting Hippodrome Zandvoort, hebben
zij er op aangedrongen de wedstrijden
elders in de gemeente te houden. Maar
de stichting is van mening dat de bou-
levard een uistekende plaats is voor het

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

evenement en de strandpachters zeker
geen windeieren zal leggen.
Tot op dit moment is de gemeente niet
van plan voor de eis van de strandpach-
ters te zwichten en hoopt alsnog op
goed overleg tussen de betrokken par-
tijen. Daar is nog tijd voor
Maar zoals het er nu uitziet houden de
pachters, net als de gemeente, het been
stijf. Het is gekkenwerk, vinden zij.

nieuws
kor t & klein

o Dinsdag 19 juni a.s. vindt weer een
ochtendbijeenkomst plaats van zand-
voortse 65-pluscers in strandpaviljoen
(Johnny) 7. Wie aan de samenkomst
wil deelnemen kan zich opgeven bij
mevrouw A. Koper-Keesman, tel.
4957, Jb. de Muinck, tel. 2868 en S.
van Straatten, tel. 6009. Genoemde
kontaktpersonen verschaffen tevens
nadere inlichtingen over het program-
ma en het tijdstip van aanvang. Voor
degenen die de afstand niet te voet
kunnen afleggen en niet over eigen
vervoer beschikken wordt voor tran-
sport naar en van tent 7 gezorgd. Ook
dit dient men van te voren op te ge-
ven.

steun

l nfTER»ATI0H41
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Emm
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de eengezinswoning
A.J. VAN DER MOOLENSTRAAT 11
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, zolder, centr.verwarming.
Huurprijs f. 285,55 per maand.
B en W verlenen als ragel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. gezinnen met tenminste l kind.
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 93
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 357,75 per maand.
B en w verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 515
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 487,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2 persoonshuishoudens
b. gezinnen.

4. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 293
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 445,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen

5. de garage
KEESOMSTRAAT 21A
Huurprijs f. 42,00 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners
van de woningen Keesomstraat 25 t/m
147 voorrang bij inschrijving.
Bij het tekenen van het huurcontract
voor de garage, dient de nieuwe huur-
der zijn rijbewijs en de op zijn naam ge-
stelde kentekenbewijzen deel l, II en
III te tonen !

6. Extra berging
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f. 5,00 per maand.
Voor deze berging kunnen alléén de
huurders van de woningen'Keesomstraat
nrs. 25 t/m 147 inschrijven.

De toewijzing van deze woningen , garage en ber-
ging geschiedt op het lidmaatschapnummer van
de vereniging.
Het bestuur verstrekt voor de woningen een be-
reidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het College van Burgemees-
ter en Wethouders van de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag 19
juni 1979 om 19.00 uur te geschieden aan het
kantoor van de vereniging onder vermelding van
het lidmaatschapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
op donderdag 21 juni 1979 om 2 uur in het ge-
velkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

RUILWONINGEN MAAND JUNI 1979

1. Aangeboden : beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 116,20 per maand

Gevraagd : eengezinswoning.
2. Aangeboden : boven-duplexwoning.

Nic. Beetslaan.
Huurprijs f. 144,95 per maand.

Gevraagd : beneden duplexwoning
Vondellaan.

3. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (oneven)
Huurprijs f.'195, 45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-

weg (oneven)
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
5. Aangeboden : beneden-flatw'oning

Keesomstraat.
Huurprijs f. 255,60 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning in Zand-
voort-noord.

6. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
(voor alleenstaanden)
Huurprijs f. 372,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
7. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat

(even nrs.)
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
8. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat

(oneven nrs.)
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.
9. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat

(oneven nr.)
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alléén volgens de richtlijnen
van de ruilregeling. Belangstellende huurders van
EMM of Gemeentewoningen dienen voor eind
Juni schriftelijk te reageren onder vermelding van
de aan te bieden woning en lidmaatschapnummer
en geboortedatum.

GEBIAF
ERGERT H.C.

Tel.

omroepers

17-Jarige biedt zich aan
voor VAKANTIEWERK
onverschillig wat.
Bi kan meteen beginnen.
Tel. 30 92.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (O23) 316035

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgirtg
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19 00 uur.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

~ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
LidNBM
üdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis, wonmglijst op aanvraag beschikbaar

Haal warmte" en kleur in u\ji huis
met bloemen van bloemenhuis J.

U vindt er ook leuke dingen orrCals
geschenk te geven. >,«-

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060 ,,

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN" U belt....

Wij komen!

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

MAJORICA PARELS NEDERLAND

vraagt

JONG MEISJE'
voor het samenstellen van parelcolliers en
bijoux.
'Aanmelden : Kostverlorenstraat 105

Zandvoort, tel. .02507-3087

NAAST VELE VLIEGREIZEN EN CRUISES LIGT NU

OOK EEN GEWELDIG

DAGTOCHTEN - PROGRAMMA

VOOR U GEREED '
Haalt u het even bij :
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TE KOOP IN ZANDVOORT
woonhuizen en bedrijfspanden

SCHELPENPLEIN

Winkel / woonhuis.
Ind.: winkel, woonkamer, keuken, toilet, binnenplaats.
Ie verd.: 2 slaapkamers, balkon.

BOD GEVRAAGD

PASSAGE

Luxe kapsalon met beautydepartment, sauna en solarium.
Zeer gundtig gesitueerd nabij-centrum en strand.
Dit pand is te koop of te huur.

PASSAGE

In het centrum van het dorp een Dagwinkel, circa 40 m^
met kelder.
Vraagprijs f.' 145.000,- kk.

ZUIDERSTRAAT

Zandvoorts-huisje voorzien van c.v.
Ind.: woonkamer met moderne open keuken, studeerka-
mer, badkamer met ligbad. Ie verd.: 2 slaapkamers.
Vraagprijs f. 160.000,-kk.

HELMERSTRAAT

Winkel / woonhuis.
Parterre ca. 55 m2 bedrijfsruimte, ook als woongedeelte
te gebruiken. Ie verd.: ruimte voor 2 sip. kamers, douche-
kamer met toilet en wastafel. Vliering over het gehele pand.
Vraagprijs f. 175.000,-kk.

POTGIETERSTRAAT

Tussenwoning met voor- en achtertuin, schuur en volière.
Ind.: woonk., keuken, douche, toilet. Ie verd.: 3 sip. km.
met vaste wastafel.
Vraagprijs f. 195.000,-

VAN OSTADESTRAAT

Woonhuis met zomerhuis.
Ind.: woonkamer met plavuizenvloer en open keuken,
kelder, toilet/douche. Ie verd.: 2 slaapkamers, vliering.
Zomerhuis: woonkamer, slaapkamer, keuken en toilet.
Vraagprijs f. 215.000,-kk.

PIET LEFFERTSSTRAAT

Woonhuis met stenen schuur, achterom. Tuin voor en ach-
ter, c.v.-gas. Ind.: beg.gr. entree, toilet, kelderkast, keu-
ken (houten plaf.), woonkam. met balkenplaf. en parket-
vloer. Ie verd.: 3 slaapkam. douche. Vliezotrap naar zol-
der.
Vraagprijs f. 225.000,-

WESTERPARKSTRAAT

Middenwoning met tuin voor- en achter, achterom, c.v.
gas. Ind.: entree, toilet, woonk. m. open haard, open keu-
ken met app. Ie verd.: 2 sip. k., badk. m. bad. 2e verd.:
l sip .k., zolder en waskamer.
Vraagprijs f. 275.000,-kk.

BREDERODESTRAAT

Halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en achtertuin.
Ind.: entree, woonkamer met schouw, mod. keuken, toi-
let, douche. Ie. verd.: 3 slaapkamers en berging.
Vraagprijs f. 275.000,-kk.

MARISSTRAAT

Hoekwoning met voor- en achtertuin, c.v. gas.
Ind.: woon/eetkamer, hal, toilet, keuken. Ie verd.: 3 sip.
kamers, douchek. met 2e toilet. 2e verd.: zolder en l ka-
mer.
Vraagprijs f. 285.000,-

OOSTERPARKSTRAAT

Hoekwoning met tuin en stenen berging. Ind.: entree/hal
m. parket, gr. uitgeb. keuken (13 m2), toilet, kamer-en-
suite v.v. parket en dubb. beglazing. Ie verd.: 3 kamers,
douche, 2e toilet. 2e verd.: gr. kamer, sip. kamer, berging,
en zolder, c.v. gas.
Vraagprijs f. 295.000,-

OOSTERPARKSTRAAT

Halfvrijstaand woonhuis met gr. souterr., achterplaats,
schuur en achterom, c.v. gas en w.w. voorz. Ind.: sout.:
3 kamers, toil., hal, douche/toil. Beg.gr.: hal, toil. woon-
kam. met parket, en open haard en open keuken. Ie verd.:
2 slaapkam. en bergruimte.
Vraagprijs f. 298.000,-

BILDERDIJKSTRAAT

Bedrijfspand met bovenwoning. Winkel, kantoor en pak-
huis, keuken, toil., garage en berging (tot ca. 100 m2).
Ind.: woning: woonkam. met open haard, 3 slaapkamers,
badkam. m. bad/douche, ruimte keuken (hout), gr. bal-
kon, waskam.
Vraagprijs f. 345.000,-

FAZANTENSTRAAT

Halfvrijstaand woonhuis met garage, voor- zij- en achter-
tuin, c.v. gas. Ind.: entree, woonkamer, keuken, kelder,
toilet. Ie verd.: 4 sip. kamers, douche/ toilet. Ruime zol-
der.
Vraagprijs f. 345.000,-kk.

TOLWEG

Hoekwoning met voor-, zij en achtertuin, zomerhuis,
schuur, c.v. gas. Ind.: entree, gang, keuken, bijkeuken,
woonk. en serre. Ie verd.: 3 sip. kamers, douche en 2e
toilet. 2e verd.: zolderkamer en berging. Zomerhuis: 2
kam., keuken.
Vraagprijs f. 355.000,-kk.

WEBMARWEG

Halfvrijstaand woonhuis met schuur, c.v. Ind.: hal, toi-
let, woonkamer m. open haard (gas-), keuken, kelderkast.
Ie verdl: l kl. en 2 gr. slaapkamers., badkam. ligbad, 2e
toilet, vliering.
Vraagprijs f. 390.000,-

DR. DE VISSERSTRAAT

Halfvrijst. woonhuis met garage, c.v. gas,'gasbbiler. Ind.:
beg.gr.: L-vorm. woonkam., eetkeuken, hal, toilet, kel-
derkast. Ie verd.: 3 sip. kam., badkam /ligbad/toil. 2e
verd.: 2 kamers en bergruimte.
Vraagprijs f. 425.000,-

HOGEWEG

Vrijst. woonhuismet garage en zomerhuis, c.v. olie. Ind.:
gang, kamer-en-suite, voor- en achterkamer, gr. woon-eet-
keuken, bijkeuken, toilet, kelder. Ie verd.: 5 sip. kamers.
Zomerhuis: kamer, keuken, toilet, douche.
Vraagprijs f. 425.000,'-kk.

DR. DE VISSERSTRAAT

Halfvrijst. woonhuis met voor- en achtertuin, gr. garage,
c.v. gas en gasboiler. Ind. beg.gr.: ruime hal, L-vorm.
woonkamer aangeb. eetkeuken, toil. kelderkast. Ie verd.:
l kl. en 2 gr. slaapkam., badkam. m. ligbad/toil./wastafel.
2e verd.: 2 kam. en bergruimte.
Vraagprijs f. 425.000,-

OOSTERPARKSTRAAT

Vrijst. woonhuis met rondom tuin. Ind.: woonk. m. open
haard, hal, keuken m. mod. app., kelder, wasruimte, 2
sip .k., douche, toilet, l gr. sip. k. Ie verd.: 4 sip. k., keu-
ken, douche, toilet, c.v. gas, stenen schuur en opslagruimte.
Vraagprijs f. 465.000,-kk.

KOSTVERLORENSTRAAT

Halfvrijstaande villa met garage, voor- zij en achtertuin.
Ind.: ruime L-vormige living, keuken, hal, toilet. Ie verd.:
2 gr. en l kl. sip. kamer, badk. m. bad, toilet. 2e verd.:
2 kamers, keuken, toilet, douche.
Vraagprijs f. 495.000,-kk.

BREDERODESTRAAT

Vrijstaande villa met garage en schuur grote besloten ach-
tertuin, c.v. gas, Ind. beg.gr.: ruime hal, toilet, L.vorm.
woonkam. studeer/eetkamer, keuken, kelder. Ie verd.:
5 slaapkamers, badkam. m. ligbad en 2e toilet, vlienng.
Vraagprijs f. 495.000,-

HOGEWEG

Ruim herenhuis, gesch. voor praktijkhuis. Ind.beg.gr.:
entree, hal, toil., wachtkam. m. serre, praktijkkam., voor-
kam., L-vorm. achterkam., keuken, bijkeuken. Ie verd.:
5 sl.kam. en badkam. (ligbad, douche', wast., 2e toil.).
c.v. olie, zonnige achtertuin (achterom).
Vraagprijs f. 495.000,-

OOSTERPARKSTRAAT

Vrijst. villa, c.vr, gas, zomerhuis. Ind.: entree, toilet, woon-
kam. m. parket, keuken en bijkeuken, achtertuin. Ie verd.:
4 sip. kamers. Zomerhuis: woonk., sip. k., badk. m. toilet,
bad en wastafel, bergschuur.
Vraagprijs f. 498.000-kk.

BURG. NAWIJNLAAN

Halfvrijst. villa met voor- en achtertuin, inpandige garage
en c.v. gas. Ind.: entree, royale woonk. m. open haard,
open eiken keuken met app., toilet. Ie verd.: 3 sip. kam.,
badk. m. bad, douche en toilet. 2e verd.: 2 kamers en
zolder. Plavuizen over gehele beg.gr.
Vraagprijs f. 565.000-kk.

EMMAWEG

Vrijstaande villa met rondom tuin. Ind.: entree, voor- en
zijkamer, stud. kamer, keuken, bijkeuken, toilet, kelder.
Ie verd,: 4 sip. kamers, badk. m. bad, toilet. Zolderverd.:
met l kamer. c.v. gas, boilet.
Vraagprijs f. 595.000,-kk.

FRANS ZWAANSTRAAT

Vrijst. bungalow m. gr. zonneterassen. Ind.. entree, hal,
toilet, zitkamer m. parket, 2 sip. kamers, badk. m. bad,
mod. keuken, bijkeuken. Ie verd.: zolder met logerka-
mer. Aanbouw: kamer, keuken, douche, c.v. gas en w.w.
voorziening.
Vraagprijs f. 595.000-kk.

BREDERODESTRAAT

Vrijst. bungalow met garage, c.v. gas. Ind. entree, gang,
woonk. m. parket en open haard, mod. woon-eetkeuken,
bijkeuken, kelder en stookruimte. Ie verd.: 2 gr. en 2 kl.
sip. kamers, badkamer en toilet, vliering.
Vraagprijs f. 625.000,-kk.

GROTE KROCHT

Winkelpand met bovenwoning. Ind. Winkel: magazijn,
toilet. Bovenwoning: hal, woonkamer, groot balkon, slaap-
kamer, toilet, keuken. Zolderverd.: 3 kamers en douche.
Huurprijs per jaar f. 30.000,-

INLICHTINGEN

MAKELAARSKANTOOR

KANTOOR
ZANDVOORT

Kostverlorenstraat 115
Telefoon 02507 - 2614

KANTOOR
AMSTERDAM

Passeerderstraat 4 - 6
Telefoon 020 - 228888

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN



Autobedrijf

DEALER Ty^VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam mjLmm o ZANDVOORT 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's

VERSTEEGE
• ttotttoirfttbebrfjf

IS • Zanbbooct
on 02507-4409

v.d.Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Installatie bureau
OROENE1IEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

TE KOOP IN ZANDVOORT
FLATS

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck"

2-kamerflat op de 3e etage, lift.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT

2-kamerflat op de parterre.
Vraagprijs

VAN GALENSTRAAT

f. 127.500,-kk.

f. 139.000-kk.

2-kamerflat op de 2e etage.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck"

2-kamerflat op de 8e etage, lift.
Vraagprijs

HOGEWEG "Welgelegen"

3-kamerflat op de 4e etage, lift.
Vraagprijs f. 150.000,-kk.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos"

f. 140.000-kk.

f. 150.000,-kk.

2-kamerhoekfiat op de Ie etage, lift.
Vraagprijs
2-kamerhoekflat op de 3e etage, lift.
Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

3-kamerflat op de 3e etage, lift.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck"

3-kamerflat op de .'6e etage, lift.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT

3-kamerflat op de 4e etage, lift.
Vraagprijs

DE FAVAUGEPLEIN

4-kamerhoekflat op de 2e etage.
Vraagprijs

TROMPSTRAAT

f. 155.000,-r.kk.

f. 160.000-kk.

f. 170.000-von

f. 175.000-kk;

f. 175.000-kk.

f. 185.000-kk.

4-kamerflat op de 4e etage.
Vraagprijs

KANTOOR ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Telefoon 02507-2614

f. 185.000,-kk.

VAN GALENSTRAAT "Livorno"

3-kamerhoekflat (vh 4) op de Ie etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 187.500,-kk.

DE RUYTERSTRAAT

3-kamerflat op de 4e etage, lift.
Vraagprijs f. 195.000,-kk.

CORT. VAN DE LINDESTRAAT "Duinzicht"

4-kamermaisonette (hoek) m. garage, lift.
f. 195.000,-kk.Vraagprijs

JAC. VAN HEEMSKERKSTRAAT

4-kamerhoekflat op de 4e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 195.000,-kk;

DIACONIEHUISSTRAAT

2-kamerflat op de Ie etage.
Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

f. 197.500,-kk.

3-kamerflat v.h. 4 op 2e etage met lift
Vraagprijs f. 198.000,-kk.

TROMPSTRAAT

4-kamerflat op de 2e etage m. garage.
Vraagprijs

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

f. 205.000,-kk.

f. 208.000,-kk.

f. 210.000,-kk.

4-kamerflat op de 8e etage, lift.
Vraagprijs

KAREL DOORMANSTRAAT

4-kamerflat op de 3e etage.
Vraagprijs

PASSAGE hoekflats

2-kamerflat op de 6e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 215.000,-kk.
2-kamerflat op de 2e etage m. garage, lift.
Vraagprijs f. 225.000,-kk.
2-kamerflat op de 9e etage, lift.
Vraagprijs f. 225.000,-kk.

KAREL DOORMANSTRAAT

4-kamerflat op de 2e etage.
Vraagprijs f. 230.000,-kk.

SCHUITEGAT

2-kamerflat op de 6e etage, lift
Vraagprijs f. 230.000,-kk.
2-kamerflat op de 3e etage, lift.
Vraagprijs f. 230.000,-kk.

BURG. VAN FENEMAPLEIN

3-kamerflat (vh 4) op de 2e etage, lift.
Vraagprijs f. 245.000,-von.

f. 250.000,-kk.

KAREL DOORMANSTRAAT

4-kamerhoekflat op de 2e etage
Vraagprijs

BURG. VAN FENEMAPLEIN

4-kamerflat op de 5e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 265.000,-kk.

PASSAGE

INLICHTINGEN

MAKELAARSKANTOOR

CENSE

3-kamerflat op de 10e etage, lift.
Vraagprijs f. 269.000,-kk.
3-kamerflat op de 9e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 275.000,-kk.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 'Bouwes Palace"

3-kamerhoekflat op de 6e etage, lift.
Vraagprijs f. 278.000,-kk.

CORT. VAN DE LINDESTRAAT "Duinzicht"

4-kamermaisonette op de 2e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs f. 290.000,-kk.

BURG. VAN FENEMAPLEIN "Bouwes Palace"

5-kamerflat op de 17e etage, m. garage, lift.
Vraagprijs " f. 450.000,-kk.

HOGEWEG "Tournesol"

beg.gr.:.." 2-kamerflat f. 170.000,-von
2-kamerflat f. 165.000,-von
2-kamerflat f. 155.000,-von

leverd.: 2-kamerflat f. 175.000,-von
2-kamerflat f. 169.000,-von
2-kamerflat f. 159.000,-von

2everd.: 2-kamerflat f. 180.000,-von
1-kamerfiat f. 195.000,-von. met entresol
2-kamerflat f. 163.000,-von

3everd.: 2-kamerflat f. 185.000,- voci
1-kamerflat f. 205.000,-von met entresol

4e verd.: 2-kamerflat f. 198.000,-

Modelwoningen van de diverse typen te bezichtigen.

KANTOOR AMSTERDAM
Passeerderstraat 4-6
Telefoon 020 -228888

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN
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tam en lusteloos praten
over inspraak in zandvoort
Is een tot voor kort boeiend en aktueel
onderwerp als inspraak bezig een taai
en saai thema te worden ? Die gedach-
te kwam woensdagavond bij ons boven-
drijven tijdens de behandeling van de in-
spraaknota'van het kollege van b en w
door de kommissie van algemene za-
ken en ruimtelijke ordening in het ge-
meentehuis.

Burgemeester Machielsen, voorzitter
van de kommissie, probeerde tever-
geefs een reaktie los te krijgen op de
nota, waarin het kollege in soms prach-
tige volzinnen en passages het grote
goed van inspraak voor burgerij en
overheid had uiteengezet. Hij was dan
ook zichtbaar teleurgesteld over het
uitblijven van algemene beschouwin-
gen over hetgeen het dagelijks bestuur
van de gemeente ijverig had gewrocht.-
Met name van de zijde van pvda en
d'66 had de magistraat verwacht dat
zij het stuk van b en w serieus onder
de loep zouden nemen. Voorzitter
Machielsen rekende kennelijk niet op
enige diepgang bij het cda en zijn eigen
partij, de vvd. Maar die voelden zich
helemaal niet gekrenkt en toonden
geen enkele behoefte hem op hun in -
breng te wijzen. Maar het is ook moge
lijk dat zij het niet in de gaten had-
den.
De demokraat Van Erp en de socialist
Toonen verklaarden lakoniek dat zij
zich geheel met de visie van het kolle-
ge over de inspraak konden verenigen
en geen behoeften hadden aan kom-
mentaar. De nota is een beetje wollig
gesteld, voegde Van Erp er nog aan
toe, maar hij was het volkomen eens
met de strekking van het stuk.
Het kompliment voor de arbeid van
het dagelijks bestuur kon de heer Ma-
chielsen nauwelijks opbeuren. Hij
bleef het maar een trieste zaak vin-
den dat de kommissie zich met een
beleefde frase van de nota afmaakte.
Het vele werk dat b en w hadden ver-
richt was duidelijk aan de leden ver-
spild, kon je hem hardop horen den-
ken.
Misschien werd de lauwe en lusteloze
behandeling van de nota wel veroor-
zaakt door de schaarse resultaten die
de inspraak in Zandvoort heeft geboekt,
zoals het cda-kommissielid Van As kon-
stateerde. De openbare kommissiever-
gaderingen trekken minimale belang-
stelling van de zijde van de burgerij en
met de hoorzittingen over bestemmings-
plannen is het eveneens droevig gesteld.
Neem nu de inspraak van de bewoners
van het Gasthuisplein en naaste omge'-
ving over een nieuw verkeersplan in hun
buurt. Dat was toch een lachertje, al-
dus Van As. De liberalen in de kommis-
sie vonden het ook maar min. De in-
spraak. Je haalt heel wat overhoop en
wat is het rendement ? Nihil.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je
met hangend hoofd bij de pakken
moet gaan hurken, antwoordde voor-
zitter Machielsen. Bij het kweken van
de nodige belangstelling zag hij vooral
een taak voor de politieke partijen
door middel van kursussen en vormings-
bijeenkomsten. (waarom is die man ei-
genlijk geen socialist ? Hij verwacht
veel van het inlevings- en denkvermo-
gen van de sociaal demokraten en ook
wat de middelen betreft- vormings-
kursussen en zo- zit hij met hen op
een lijn).
Toonan en Van Erp lieten zich niet af-
schrikken door de pessimistiese gelui-
den van hun kollega's over de geringe
interesse van het publiek voor de in-
spraakmogelijkheden. Die belangstel-
ling viel overigens best mee, betoogde
laatstgenoemde. We moeten in ieder
gev/al voortgaan de inspraak t.b.v. de

de behandeling van de inspraaknota van
b en w door de kommissie viel voorzit-
ter Machielsen bar tegen

bevolking te verruimen, aldus de de-
mokraat. Hij en Toonen stelden voor
een inspraakverordening in het leven
te roepen waarin deze zo goed moge-
lijk wordt geregeld. Nou, dat vonden
de kommissieleden van cda, vvd en in-
spraak nu helemaal niet nodig. Zo ver
zijn we nog lang niet. Laten we eerst
maar kijken hoe het zich verder in de
praktijk ontwikkelt. Als het zich ont-
wikkelt.
Daar moet je niet op wachten, zei Van
Erp. Inspraak is geen gift van Dirk of
een gunst van de overheid, maar een
recht van de burger. Dat recht moet
worde'n vastgelegd.

Met een verordening prik je je vast,
waarschuwde inspraak nu-afgevaardig-
de Flieringa. Inspraak is een eksperi-
ment dat je niet moet binden aan be-
palingen en voorschriften. Niet in dit
stadium in ieder geval.
Voorzitter Machielsen was het met
hem eens. Ik zou niet weten wat ik in
zo'n verordening zou moeten zetten,
zei hij. Je kunt nog niets regelen, meen-
de de heer Machielsen. (toch geen so-
cialist, maar een onvervalste liberaal.
Een die dat kat uit de boom kijkt).
Toonen en Van Erp, Van Erp en Too-
nen -om beurten- bleven aandringen
op een inspraakverordening. Dat geeft
de burger en de gemeente een hand-
vat. Kortom : vastigheid. De anderen
bleven het daarmee oneens. Niet fel
of er bovenop, maar als in een vertraag-
de film in eindeloze herhaling.
Wat er tenslotte na lang en moeizaam
vergaderen uitkwam ?

Binnenkort zal worden gestart met een
beperkt spreekrecht van het publiek
tijdens de werkvergadering van de
raadskommissies van bijstand en ad-

vies. Beperkt : het woord zegt het al.
Het eksperiment zal dan ook aan een
aantal spelregels worden gebonden.
Dat vonden de tegenstanders van spel-
regels helemaal niet konsekwent.
Regels moeten er nu eenmaal zijn.
Anders begin je niks en kom je nergens
in dit leven.
En wat die'inspraakriota van b en w
betreft, waaraan de kommissie woens-
dagavond zo achteloos voorbij ging.
Laat het kollege er van verzekerd zijn
dat het stuk wat de stijl betreft -wol-
lig, volgens.Van Erp- de instemming
van de tachtigers zou hebben gekre-
gen.
Of eerder nog : Potgieter. Zoiets lees
je tegenwoordig niet meer en je zou het'
zeker niet verwacht hebben van een
vooruitstrevend kollege, belust op eks-
perimenten.

eva vraagt subsidie
voor
emancipatiekursus
De Zandvoortse vrouwenoverleggroep
'Emancipatorische Vormings Aktivitei-
ten', een mondvol maar ingekort tot
de beginletters EVA gaat het best,
heeft het gemeentebestuur verzocht
subsidie te verlenen voor twee door
de groep nog in de loop van dit jaar te
organiseren kursussen 'Maatschappij-
leer (VOS) en ' Vrouwen leren Aktief
Meedoen (VLAM). Voor beide leer-
gangen vraagt EVA een totaalbedrag
van f. 1.605,--.

Het kollege steunt de subsidie-aanvraag,
die volgens zijn zeggen,geheel in over-
eenstemming is met de uitgangspunten r
zoals die m.b.t. de emancipatie zijn ge-
formuleerd in het kollege-program
voor de jaren '78-'82. Bovendien slui-
ten de kursussen volledig aan bij de
aktiviteiten die door de staatssekreta-
ris van het ministerie van crm worden
aanbevolen en financieel gestimuleerd.
Op grond hiervan hebben b en w op
hun beurt de staatssekretaris verzocht
een geldelijke bijdrage voor de kursus-
sen beschikbaar te stellen.

Onafhankelijk van de beslissing van de
bewindsvrouwe, die bovendien nog
wel even op zich kan laten wachten,
stellen zij de raad voor aan EVA de
gevraagde financiële tegemoetkoming
te verlenen. Aan de subsidie wil het
kollege de voorwaarde verbinden, dat
binnen twee maanden na afloop van de
lessen bij de gemeente een gespecifi-
ceerde afrekening van de onkosten
wordt ingediend.
EVA moet verantwoording afleggen
van de besteding van het huishoudgeld.
ADAM wil dat.

ABONNEMENT

BELLEN

nieuws
kort & klein

• Ook dit weekend werden weer een
groot aantal diefstallen bij de politie
gemeld. Ontvreemd werden kleine
geldbedragen, konsumptiegoederen,
fototoestel, e.d. Bij een vorige week
gepleegde inbraak in een dansschool
aan de Corn. Slegersstraat werd een
onvervangbare platenkollektie ontvreemd
Verder verdween een komplete geluids-
apparatuur van de dansschool. De poli-
tie heeft de zaak in onderzoek.

• Na een diefstal in een kamer van
een hotelbedrijf, een achtervolging van
een dronken automobilist en vernielin-
gen van papierbakken op de openbare
weg, slaagde de politie er in de gezoch-
te personen aan te houden. Zij werden
overgebracht naar het buro aan de Ho-
geweg.

• Nadat er vanuit de gemeenteraad op
was aangedrongen de autowrakken en
-onderdelen in de omgeving van het
woonwagenkamp in Zandvoort-nw.
noord op te ruimen, heeft de dienst van
publieke werken vorige week de voor de
sloop bestemde voertuigen verwijderd.
Dit gebeurde onder politiebescherming,
omdat werd gevreesd dat de bewoners
van het kamp de opruimaktie niet zou-
den aksepteren. Maar de politie, die
versterking van de korpsen van omlig-
gende gemeenten hadden gekregen, be-
hoefte niet op te treden. Alles verliep
rustig.

• Op donderdag 21 juni a.s., overmor-
gen dus, belegt de afdeling Zandvoort
van de pvda een openbare bijeenkomst
in het Gemeenschapshuis. Gesproken
zal worden over de stand van zaken bij
de verbetering van de struktuur van de
gemeentelijke sociale dienst, het om-
budswerk in de gemeenten en een
werkplan plus begroting voor de afde-
ling van de partij. De vergadering be-
gint om 20.00 uur.

9 Vanavond wordt de derde rit van de
Zandvoortse avondvierdaagse voor fiet-
sers gereden. Het evenement, georgani-
seerd door sportpromotor Klaas Koper,
mag zich in een stijgende belangstelling
verheugen. Aan de eerste avond namen
117 en aan de tweede 182 fietsers deel.

PROBLEMEN ROND AANBRENGEN
GELUIDDEMPERS SPORTWAGENS

In een schrijven van het Anti-circuit
komité Zandvoort over de stand van
zaken bij de beperking van de geluid-
hinder van het circuit deelt het ge-
meentebestuur mee.dat er inzake het
voorgeschreven gebruik van geluid-
dempers door sportwagens enige pro-
blemen zijn gerezen. De formule Ford
1800, formule Ford 2000 en Sports
2000 kunnen niet eerder dan eind de-
ze begin volgende maand van een dem-
per worden voorzien, aldus het kollege.
De toerwagens GT groep 2/5 rijden
dit seizoen voor de laatste maal op het
circuit. Reden voor de Cenav om niet
over te gaan tot het voorschrijven van
het gebruik van geluiddempers, berich-
ten b en w.
In een telefoniese reaktie noemt het
Anti-circuit komité het hoogst merk-
waardig dat de Cenav beslist over het:
wel of niet gebruiken van geluiddem-
pers en dat het kollege, in eerste in-
stantie verantwoordelijk voor de leef-
baarheid van Zandvoort, zich hierbij
neerlegt. Dat is de omgekeerde wereld,
meent het komité.

ALTERNATIEF SCHOOLREISJE
BEATRIXSCHOOL

Niet met z'n allen in de bus (vroeger
het summum van opwinding bij een
schoolreisje) naar Artis, Marken of de
pyramide van Austerlitz. Zelfs niet
naar de speeltuin van Kraantje Lek
maar heel gewoon naar 'De Duinpan',
het zwembad waar de meeste kinde-
ren notabene toch al bijna dagelijks
komen. Bij buurman 'De Duinpan' zou
je zel'fs kunnen zeggen want het was de
Beatrixschool die gisteren dit alterna-
tieve schoolreisje maakte en zij die
zich, net als wij trouwens, afgevraagd
hadden of dit nu wel zo leuk was, had-
den er eens even een kijkje moeten ne-
men. Honderd vijf en tachtig kinderen
hadden er onder de hoede van 32 moe-
ders én een vader, 7 leerkrachten en
twee medewerkers van het zwembad
ongelooflijk veel plezier bij de verschil-
lende wedstrijden, de verkleedrace,
doelschieten en zaklopen en niet te
vergeten met bootjes in het golvenbad.
Alles was prima georganiseerd, de
jeugd verdeeld in 19 groepen met elk vol
voldoende begeleiders en spelleiders,
waarbij de twee groepen van kinderen
die nog geen zwemdiploma hadden
hun aktiviteiten moesten beperken tot
het kleuterbad en de speelweide waar
ze, gezien hun enthousiasme, geen en-
kel probleem mee hadden. Om precies
twaalf uur kozen de bekende blauw/
gele balonnen het luchtruim en daarna
was het verzamelen geblazen op de
speelweide voor de lunch: patates,
drinken en een krentebol, gevoegd bij
de 's morgens uitgereikte appel en het
ijsje 's middags zorgden er voor dat
ook de inwendige mensjes niets te
kort kwamen. Daarna mochten de'
kinderen tekeken of naar de speeltuin.
Niet in het water, want wat er op het
gebied van schoolreisje in de loop der
jaren dan ook veranderd moge zijn :
ook in onze tijd was zwemmen met
een volle maag taboe !

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eerste en derde woensdag v.d. maand
van 17.30 tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Telefoon 73 73
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. (Uitsluitend telefonies)

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat l , tel. 3459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, telefoon
023-256198
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

waterstanden

juni
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

H.W.
08.31
09.36
10.46
11.55
13.10
01.40
02.39
03.23
04.05
04.46
05.22

L.W.
16.34
17.40
18.50
19.58
21.13
09.43
10.42
11.26
12.18
12.49
13.25

H.W.
21.00
22.11
23.20
00.33

14.15
15.07
05.52
16.33
17.15
17.49

LW.
05.06
06.16
07.23
08.37
09.00
22.19
23.11
23.57
00.37
01.19
01.53



VANMIDDAG BESLISSEN B&W OVER KORTEBAANDRAVERIJEN OP BOULEVARD familieberichten familieberichten
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De voor 25 juni geplande kortebaandraverijen op de Boulevard Barnaart zijn door de protesten
van de strandpachters min of meer op losse schroeven komen te staan. Vanmiddag zal het kol-
lege van burgemeester en wethouders terzake een beslissing nemen. Aannemende dat het kol-
lege geen reden ziet om de door haar afgegeven vergunning tot het houden van deze draverijen
tussen de Van Galenstraat (start) en Van Heemskerkstraat (finish) in te trekken zullen volgende
week maandagmiddag om 2 uur de sulkies van start gaan en rijden volgens het afvalsysteem.
Negen en dertig inschrijvingen kwamen binnen (het aantal dravers mag de dertig niet overschrijden)

mevr. Kraan - Meeth
waaronder die van de allergrootsten, want namen als Dooyeweerd, Pools en Geérsen zeggen toch
wel iets. Alle renners juichen het toe dat de draverijen niet, zoals de drie voorgaande keren, op '
het circuit verreden worden. Over het circuit als renbaan voor de draverij niets dan lof, maar er
heerst volgens hen geen sfeer, bovendien was de belangstelling van het publiek er minimaal.
Mogelijk heeft het sukses van de op de Boulevard Barnaart in de zomer van 1948 gehouden drave-
rij ook nog een rol gespeeld bij de door de Stichting Hippodrome Zandvoort gekozen baan.
Het hippiese gebeuren dat genoemde stichting in samenwerking met de Stichting Nederlandse Draf-
en Rensport organiseerst wordt gesponsord door de ABN, het Casino en het Zandvoortse bedrijfs-
leven. Er is een totalisator met een respektabel bedrag aan prijzen, en een draaiboek dat niets aan
het toeval overlaat.
Maar in het draaiboek is niet voorzien wat het kollege van B&W vanmiddag zal besluiten over het
wel of niet doorgaan van dit evenement.

open brief zandvoortse horeka
Na goedkeuring door de zandvoortse
gemeenteraad van de toeristenbelas-
ting heeft de afdeling Zandvoort van
Horeca Nederland navolgende open
brief aan het adres van het gemeente-
bestuur gericht.

Geacht Gemeente Bestuur,

Naar aanleiding van Uw onbegrijpelijke
en voor ons onaanvaardbare raadsbe-
sluit, inzake de invoering-van Uw unie-
ke Toeristenbelasting, willen wij op de-
ze manier ons ongenoegen kenbaar ma-
ken.
Wij vinden, dat de inspraak op botte
wijze is genegeerd. Nota bene een groe-
pering, die de meeste werkgelegenheid
in Zandvoort schept en daarnaast mede
voor de zo broodnodige deviezen zorg-
draagt, wordt buiten spel gezet.
Wij kunnen niet begrijpen, waarom
een college, dat volgens hun college-
programma VERPLICHT was met een
voorstel inzake TOERISTENBELAS-
TING te komen, dit op een dergelijke
kortzichtige manier doordramt, met
volledig negeren van de belangen van
hun kiezers
Een eenvoudig verzoek, tot uitstel met
3 maanden, voor wat betreft de door
U bedachte oppervlakte belasting -een
volledig nieuwe heffing ' - zodat wij
deze konden bestuderen en bespreken,
werd botweg door U geweigerd, zon-
der opgaaf van redenen.
Met uitzondering van de VVD fraktie,
ging U falikant voorbij aan een prijs-
beschikking van economische zaken,
die menen, dat prijsverhogingen en
lastenverzwaringen op dit moment
voor de Horeca niet gewenst zijn.
Het bedrijfschap Horeca, Nationaal

bureau van toerisme, Streek V W,
Kamers van Koophandel, Ministerie
van Economische en Binnenlandse
zaken, Horeca Nederland, Horecaf,
Koninklijk Nederlands Ondernemers
verbond, de Nederlandse bond van Ho-
reca personeel, de A.N.W.B. en vele
anderen, benadrukken keer op keer de
penibele situatie van de Horeca in Ne-
derland, zoals U had kunnen \erne-
men via de diverse media.
Wij kunnen en willen, dit naar ons ins-
ziens op ondemocratiese wijze aange-
nomen raadsbesluit, absoluut niet ac-
cepteren.
Wij achten de voorstemmers van dit
besluit dan ook niet bekwaam om een
toeristische gemeente te leiden en ver-
wijten hen één gebrek aan sociaal eco-
nomsich inzicht, zoals men een , zich
uit de markt prijzen noemt.

Wij zeggen dan ook het vertrouwen in
deze bestuurders op.
Wij blijven vechten voor de Gasten
van Zandvoort.

Hoogachtend,

Horeca Nederland
Afd. Zandvoort

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden, voorzien van de H. Sacra-
menten der Zieken, van ons is heengegaan onze moeder, behuwd, groot-
en overgrootmoeder

MARIA JOHANNA ELISABETH KLÜMANN
weduwe van Simon de Jong

op de leeftijd van 87 jaar.

M. Pijpker-KIümann
G. Pijpker
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 14 juni 1979.
't Huis in het Kostverloren

Correspondentie-adres :
2e van der Helststraat 2-1
Amsterdam-Zuid.

De crematie heeft hedenmiddag plaats gehad.

tl„FORTUNA
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIE*

Schoonmaken
QASQEYSERS -

- R*paratl«*
QASHAARDEN

V«rh«lp«n van «torlngwi
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend gas- *n waterlnstallataur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Tcltfoon 02507—5012

steun
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omroepers

Te huur gevraagd bij zee
(Of omgeving) HUIS voor
plm. 5 personen. Tel. 020
-764411.

nieuws
kort & klein

• Onder het motto 'Hoogovens aan
Huis' heeft het staalbedrijf in Umui-
den een mobiele tentoonstelling inge-
richt met de bedoeling het publiek na-
der te' laten kennismaken met het be-
drijf.
In de tentoonstellingsbus, die op vele
plaatsen in Noord-Holland te bezichti-
gen zal zijn, kunnen de bezoekers zich
door middel van foto's, dia's en films
een beeld vormen van het ingewikkel-
de proces van de staalproduktie.
De tentoonstellingsbus staat op don-
derdag 21 tot en met zaterdag 23 juni
op de Strandweg nabij de rotonde te
Zandvoort.
De openingstijden van 'Hoogovens aan
Huis' zijn op donderdag en vrijdag van
10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uu r.

• Op donderdag 21 juni a.s. organi-
seert de bibliotheek een informatie
en diskussieavond met als thema 'para
psychologie'. Prof. Tenhaeff, de grond-
legger van de parapsychologie in neder-
land, zal een inleiding houden over dit
onderwerp.
Ter oriëntatie is in de bibliotheek een
tentoonstelling ingericht van boeken
en artikelen over parapsychologie.
Deze informatieavond is voor iedereen
gratis toegankelijk. Aanvang 20.00 uur.

• De onlangs in Zandvoort en de
buurtschap Bentveld gehouden jaar-
lijkse kollekte t.b.v. Het Rode Kruis
heeft f. 10.963,69 opgebracht. De af-
deling bedankt een ieder die op eniger-
lei wijze aan dit fraaie resultaat mede-
werking heeft verleend.

Te koop aangeboden
SIMCA1100

1973, met cassetterecorder.
Goed onderh. f. 975,-.
Tel. 32 62 na 17.00 uur.

Te koop aangeboden :
soliede eikenhouten eetka-
mer, grote uittrektafel plus
4 stoelen en 2 armfeau-
teuils, prijs f. 485,-; Philips
Biosol hoogtezon, tafelmod
f. 60,-. Tel. 023-240182,
bellen tussen 18.00 en
20.00 uur.

GEZOCHT voor enkele
maanden, door hoofd van
de Beatrixschool

EEN KAMER
liefst met volledig pension.
Weekenden afwezig. Ingaan-
de 20 augustus a.s.
D. van As, Jan Steenlaan
118, Papendrecht, tel. 078-
150371.

Aangei.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht,
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvocrl
huur tot f. 350,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc

A. RITMAN
Telefoon 4365

• Donderdag 28 juni a.s. vindt de al-
gemene ledenvergadering van de wo-
ningbouwvereniging 'Eendracht Maakt
Macht' plaats. De vergadering wordt
gehouden in de Calvijnzaal van de ge-
ref. kerk aan de Julianaweg en begint
om 20.00 uur.

• Bij roeiwedstrijden op de amster-
damse bosbaan tussen ploegen van di-
verse reddingsbrigades wist de heren-
ploeg van de ZRB beslag te leggen op
de tweede plaats. Het team van Heem-
stede eindigde als eerste.
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kasino's zijn het rijk uit de hand gelopen
'Zo florissant als de betrekkingen zijn
met de rekreatie - -en geroepsgokkers-
het jongste jaaroverzicht van de kasi-
no's in Zandvoort en Valkenburg rept
van een nog steeds wassende belang-
stelling voor de speelpaleizen- zo in
mineur is de verhouding tussen de ka-
sino's, of beter gezegd de Nationale
Stichting Casinospelen die de projek-
ten runt, en regering en parlement.

Vanaf het moment dat de gigantiese
belastingschuld van de kasino's aan het
licht kwam leeft het rijk in onmin met
het kind,dat hetzelf, na innige omarming
met een lobby van ondernemende lieden,
heeft verwekt.
Na de toorn over de belastingschuld,
die men inmiddels om de kleine niet
met het badwater te laten wegspoelen
heeft kwijtgescholden, werd de woede
van regering en Kamer gewekt door het
overschrijden van de begroting van de
kasino's met vele honderdduizenden
guldens. De speelzalen leefden op te
grote voet en gaven te veel geld uit aan
promotion, e.d., vond het rijk. Geld
dat in lands schatkist diende te vloeien
maar terecht kwam waaf het niet thuis-
hoorde. Kortom: Den Haag ergert zich
over de vrijheden die de Nationale Stich-
ting Casinospelen zich permitteert.
Staatssekretaris Hazekamp van ekono-
miese zaken, dezelfde die het kasino in
Zandvoort een paar jaar geleden ten
doop hield, heeft het stichtings be-
stuur vorige week een laatste waar-
schuwing gegeven.
De druppel die de emmer heeft doen
overlopen is het eigenmachtig besluit
van kasinospelen de buitenlandse werk-
nemers minder belasting te laten beta-
len. Dit op grond van een bestaande
regeling voor buitenlanders die in Ne-
derland werken. Deze ekstra belasting-
voordelen gelden echter alleen voor
buitenlanders die door een buitenlands
bedrijf naar Nederland worden gezon-
den. Voor het buitenlands personeel
van de vaderlandse kasino's is deze re-
geling niet van toepassing.
Wat staat er te gebeuren wanneer de
stichting de laatste waarschuwing van
de regering in de wind slaat ? Daaro-
ver bestaat geen duidelijkheid. Er
wordt vanuit Dan Haag forse taal ge-
bezigd, zoals de intrekking van de ver-
gunning om kasino's te mogen eksploi-
teren, maar er is niemand die gelooft
dat dit ook werkelijk zal geschieden.
De kasino's,door de meesters op het
Binnenhof in het leven geroepen, ge-
dragen zich als de tovenaarsleerling. En
de overheid weet niet hoe ze weer in
het gareel moeten worden gebracht.

SEIZOENEVENEMENTEN
23 t.e.m. 30 juni

Vanaf morgen te.m. zonderg 1 juli
vinden in Zandvoort navolgende zo-
merevenementen plaats.

zaterdag 23 en zondag 24 juni :
Prindle zeilwedstrijden voor de zuid-
bouelvard, aanvang 11.00 uur.

maandag 25 juni :
Kortebaandraverijen op Boulevard
Barnaart, start, 14.00 uur.

dinsdag 26 juni :
avondfietstocht v.a. strandpaviljoen
8, aanvang 18.30 uur.

zaterdag 30 juni :
zilveren vlieg van Zandvoort, par-
keerterrein zuid, start, 14.00 uur.
{de eerste van de drie vlieferfeesten
van Fly Away, met een wedstrijd
om de kostbare Zilveren Vlieg).
Konsert van het Noordhollands
Philp. Orkest met Herman Krebbers,
aanvang 20.30 uur, in de hervormde
kerk.

Het rijk beschikt niet over de nodige
instrumenten om inkomsten en uitga-
ven van de speelhuizen voldoende in het
oog te houden en de kasinobestuurders
kunnen onverstoorbaar hun gang gaan.
Dat doen ze ook.
Sterker nog.
Eén van de wegbereiders van het legale
gokken in Nederland verklaarde onlangs
brutaalweg dat de regering de kasino's
nu eens met rust moet laten en zich

gaan konsetreren op de sluiting van de
illegale speelhuizen,die in ons land nog
altijd welig tieren. Die benadelen de
staat in ernstige mate, vond hij.
Inmiddels schijnt bij de regering en
parlement het inzicht door te breken
dat het weinig verschil maakt. De toe-
stand in het verleden en de praktijk
van vandaag. Onlangs karakteriseerde
iemand het als volgt: het enige onder-
scheid is dat de bezoekers van Valken-
burg en Zandvoort in een beschutte

sfeer in de gelegenheid worden gesteld
te gokken en die van de andere speel-
huizen worden ingerekend en een pro-
ces verbaa! krijgen.
Konklusie :
Door de overheid wordt ordeverstoring
op grote schaal en aan de lopende band
toegestaan die elders niet zou wor-
den getolereerd.

b&w willen geen verkoop
woningwetwoningen
In de laatste raadsvergadering voor de
a.s. zomervakantie van de zandvoortse
volksvertegenwoordigers brengen b en
w de onlangs door hen geproduceerde
beleidsnota inzake de eventuele ver-
koop van woningwetwoningen aan de
huurder van deze huizen, ter tafel.
De nota, waaraan de koerant enkele
weken geleden reeds aandacht besteed-
de, werd opgesteld nadat de liberale
raadsleden Jongsma en Gielen het
kollege er aan hadden herinnerd dat
het hiertoe op grond van een nieuwe
bepaling van het ministerie van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening,
verplicht was.

In de nota stellen b en w zich op het
reeds eerder door hen ingenomen
standpunt dat woningwetwoningen
niet voor verkoop aan partikulieren
in aanmerking dienen te komen. Ze-
ker niet in de eerstkomende driejaar.
Het kollege wijst er op dat in Zand-
voort grote behoefte bestaat aan huur-
huizen. Vooral aan woningen met la-
ge huren want veel ingezetenen van
de gemeente wonen te duur, aldus b en
w. In het subsidiejaar '78-'79 werd aan
379 huurders individuele huursubsidie
toegekend. Deze zouden over goedko-

pere huurwoningen moeten kunnen
beschikken. Maar van doorstroming
kan geen sprake zijn zo lang er niet
gebouwd mag worden.
De gemeente heeft uiteraard alleen
iets te vertellen over de huurwoningen
waarvan de distributie aan haar is toe-
gewezen. In Zandvoort staan 6185 hui-
zen, waarvan bij 2241 de gemeente de
toewijzing regelt. Het leeuwedeel van
dat woningbestand bestaat uit flats :
877 stuks. Het kollege kan de raad
niet vertellen hoeveel van de andere
woningen worden verhuurd. Wel is
vastgesteld dat de laatste jaren het
aantal huurwoningen in de partikuliere
sektor is afgenomen. Aangenomen
wordt dat het totale aantal huurwo-
ningen niet veel grote zal zijn dan de
genoemde 2241 huizen
De huurwoningen die door de gemeen-

te worden toegewezen varieren in prijs
van 87,40 tot 479,40 per maand. Voor
de flats aan de Noord-boulevard wordt
aanzienlijk meer betaald. Daar liggen
de prijzen tussen de 800 en 1200 gul-
den per maand, aldus b en w m hun
nota.

||Purger!ijke stand

13 juni - 19 juni 1979

overleden : Cornelis Kramer, oud
96 jaar, Jeltje Kmgma, geb. Haanstra,
oud 80 jaar.

ondertrouwd : Willem Jan Edward
Zwemmer en Bernardine Arnolde Lan-
daal ; Johannes Boele Postma en Ursu-
la Lilo Bub.

overleden buiten de gemeente : Ma-
rie Johannes Elisabeth de Jong, geb.
Klümann ; Jikje Bouwes, geb. Klok,
oud 65 jaar.

geboren buiten de gemeente : Alain
zv. D.A. Clark en M. Tangermann ; Tes-
sa, dv. H. van Brero en C.C. Schaft;
Pieter, zv. P.A. de Boer en E. Fledder-
man.

voor de openbare vergadering op dins-
dag 26 juni a.s. in de raadzaal van het
gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 5
juni 1979.

2. Ingekomen stukken.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

a. aanschaffen materialen dokumen-
tatiecentrum Dr. A. Plesman-
fechool.

b. aanschaffen c.q. vernieuwen meu-
bilair, etc. Mariaschool.

5. Transakties onroerend goed :
a. grondverkoop Fahrenheitstraat.
b. Huurkontrakt grond Strandweg.
c. Huur/Verhuur grond nabij 'Pavil-

joen Zuid'.
6. Bestemmingsplannen e.d.:

a. Uitbreiding bejaardentehuis 'Het
Huis in de Duinen'.

b. Voorbereidingsbesluit Kostverlo-
renstraat 92 en 94 e. o.

c. Voorbereidingsbesluit voor be-
paalde straten ter regeling split-
sing van panden.

7. Subsidie 'De Nachtuil' t.b.v. beroeps-
kracht.

8. Subsidie emancipatïe-aktiviteiten.
9. Invoering kabeltelevisie.

10. Beleidsnota verkoop van woningwet-
woningen.

11. Delegatie besluiten uitvoering Beschik-
king geldelijke steun verbetering par-
tikuliere woningen en Beschikking
geldelijke steun huisvesting gehandi-
kapten.

12. Huurverhpging bij incidentele wo-
ningverbetermg van gemeentewo-
ningen.

13. Salariëring van het gemeenteperso-
neel.

14. Aanschaffing hydraulisch reddings-
gereedschap t.b.v. de brandweer.

15. Subsidie folklorisitiese manifestatie.
16. Éénmalige eksploitatie-subsidie kunst-

ijsbaan.
17. Brandwerende wand Cultureel Cen-

trum.
18. Rondvraag.

niet!
• Oud-plaatsgenoot Nico Tilstra be-
haalde een dezer dagen,na zijn studie
aan de TH te Enschede,het diploma
van werkbouwkundig ingenieur. Zijn
broer Wiebe slaagde aan het Utrechts-
Conservatorium voor het hoofdvak
muziek-theone.

• De duiven van de leden van de post-
duivenvereniging PV Pleines namen on-
langs deel aan een wedvlucht v.a. Chi-
may. De volgorde van binnenkomst
van de duiven luidt:
comb. Terol-Sinmge 1- 12- 17; C. Vis-
ser 2; de Vos 3 - 7; Sinnige Blom 4 - 20;
comb. Driehuizen 5 - 9 - 1 4 - 1 8 - 2 2 ;
Koper 6; koper Jb. 8 - 13; Molenaar
Brune 10; v.d. Meulen Koper 11 - 15 -
21; H Lansdorp 16 en W. Terol 19.



dierenbescherming zandvoort
zestig jaar oud
Aanstaande donderdag, 28 juni , is het
zestig jaar geleden dat de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren werd op-
gericht. Niet onder deze naam, die is
van latere datum, maar als afdeling
Zandvoort van de Nederlandse Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren. Hoe-
wel het eigenlijk teleurstellend is dat
dieren nog steeds (tegen de mensen)
in bescherming genomen moeten wor-
den is er, vergeleken bij zectig jaar ge-
leden, toch al veel ten goede veran-
derd.

De reden van de oprichting was name-
lijk het afschuwelijke bedrijf dat m on-
ze gemeente m die tijd algemeen werd
uitgeoefend, het op barbaarse wijze af-
slachten van paarden en vee. Slachtdie-
ren werden op de meest onmenselijke
wijze met mokers doodgeslagen, om
van de voorafgaande kwellingen maar
niet te spreken. En hierbij waren als
regel behalve volwassenen ook kinde-
ren aanwezig. (Zandvoortse Koerant-
medewerker H. Weller maakte in zijn
artikel ter gelegenheid van hetveertig-
jarig bestaan van de vereniging de kant-
tekening dat toentertijd kennelijk ook
niet veel aan kinderbescherming werd
gedaan).

mevr. kraan-meeth

Dat m 1919 de dierenbescherming hier
van de grond kwam is te danken aan
het initiatief van de heer J. den Ouden,
die tesamen met o.a. de dames Gros-
kamp, de Joode en later Van Kerkoer-
le, opkwam voor de rechten van het
dier, en daarmee pionierswerk verricht-
te. Maar, ook dierenbeschermers is
niets menselijks vreemd en onenighe-
den noopte het hoofdbestuur in Den
Haag in 1 947 m te grijpen en het be-
stuur en bloc tot aftreden te dwingen.
Onder voorzitterschap van de heer J.G.
Volder werd een nieuw bestuur ge-
vormd en toen moest er opnieuw pio-
merswerk worden verricht. De vereni-
gmg verkeerde namelijk m een treurige
toestand : het archief was zoekgeraakt,

de kopieermachine geheel verroest, de kas
was leeg, sterker nog, er was een schuld
van f. 10,--. Het asiel was zó vervuild
dat de naam 'Bescherming van Dieren'
eigenlijk een aanfluiting was. Er werd
een asielkommissie benoemd maar toen
die geen kans zag in de bestaande toe-
stand verbetering te brengen zag men
zich genoodzaakt het asiel te sluiten.
Bazars, kollektes, verlotingen, verkoop-
akties, van alles werd ondernomen om
een nieuw asiel voor zwerfdieren te rea-
liseren. Intussen moest het gewone die-
renbeschermingswerk doorgang vinden
en bij het noemen van namen mogen
we zeker mevrouw Roos van de Haar-
lemmerstraat niet vergeten, die als
eerste, en lange tijd als enige, een E.H.
B.O. post had waar ze met eenvoudige •
middelen maar met vaardige handen
en een enorme liefde voor dieren hulp
bood waar die nodig was. Er is nog een
naam onverbrekelijk verbonden aan de
Zandvoortse dierenbescherming, name-
lijk die van oud-burgemeester Mr. H.M.
van Fenema. Aktief als erevoorzitter
in het bestuur van de plaatselijke af-
delmg (na overleg met dit bestuur be-
sloot de toenmalige eerste burger geen
cirkussen in Zandvoort meer toe te
laten) werd de heer Van Fenema een

heel belangrijke schakel m het kontakt
met de Stichting 'Kennemer Dierente-
huis', die kort tevoren in het leven was
geroepen met als doel het oprichten van
een streekdierentehuis voor Zuid-Ken-
nemerland. Besprekingen met de Zand-
voortse dierenbescherming die eenzelf-
de doel, zij het op kleinere schaal, voor
ogen stond, hebben er toe geleid dat in
nauwe samenwerking en dankzij de
dynamiese bemiddeling van burge-
meester Van Fenema in 1968 het hui-
dige dierentehuis aan de Keesomstraat
kon verrijzen. Is er dus nu een opvang
voor de Zandvoortse zwerfdieren, er
blijft nog genoeg te doen voor de
Vereniging voor het Welzijn der Die-
ren, zoals de officiële naam van de
plaatselijke dierenbescherming luidt.
Zij bemiddelt bij voorbeeld, ook finan-
ciee'l, bij het kastreren en steriliseren
van resp. katers e,n poezen, kontroleert
de door het Kennemer Dierentehuis
geplaatste viervoeters, onderzoekt bin-
nengekomen klachten en, een recent
aspekt, is paraat wanneer dieren door
een barre winter moeten worden heen
geholpen.
Zestig jaar dierenbescherming in Zand-
voort. Veel is er breikt sinds de var-
kens op het Kerkplein werden doodge-
knuppeld, Maar het zal nog jaren en
jaren duren eer de dierenbescherming
zichzelf heeft overleefd !

Voor

ABONNEMENT

2135

MUCN

RONDLEIDING VAN RAADSLEDEN DOOR KOSTVERLORENPARK

De Stichting Behoud Kostverlorenpark heeft voor hedenavond de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor
een rondleiding door het park. Aan de ekskursie gaat een informatieve bijeenkomst in de Groen zaal' van
het nabijgelegen 'Huis in het Kostverloren' vooraf, waarop leden van de stichting aan de hand van een dia-
serie nadere informatie over flora en fauna van het park zullen geven. De vertoning van de dia's in de
'Groene zaal' begint om half acht. Een half uur later zullen de raadsleden de situatie ter plekke in ogenschouw
kunnen nemen.

nieuws
kort & klein

• De plannen voor nieuwbouw op de
plaats van de vroegere artenpraktijk op
de hoek van de Brederodestraat en de
Dr. C.A. Gerkestraat verkeren in een
vergevorderd stadium. Het gaat om
een EMM-projekt dat bestaat uit acht
tweekamerwoningen, zeven drie-ka-
merwoningen, één tweekamermaiso-
nette en twee eengezinswoningen.
Voor de uitvoering van het bouwplan
is een wijziging van het huidige bestem-
mingsplan voor Brederodestraat 1 no-
dig. Daar deze veel tijd vergt wil het
gemeentebestuur gebruik maken van
art. 19 van de wet op de ruimtelijke
ordening, welke het mogelijk maakt
met de bouw van het projekt te begin-
nen nog voor de wijziging van het
bestemmingsplan zijn beslag heeft ge-
kregen. Om het hanteren van artikel
19 mogelijk te maken dient de raad
eerst een voorbereidingsbesluit te r\e-
men. In de raadsvergadering van a.s.
dinsdag vragen b en w de afgevaardig-
den hieraan hun fiat te willen geven.

familieberichten

waterstanden

juni H.W. LW. H.W.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13.10
01.40
02.39
03.23
04.05
04.46
05.22
06.00
06.38
07.13
07.48

21.13
09.43
10.42
11.26
12.18
12.49
13.25
14.03
14.42
15.16
15.51

14.15
15.07
05.52
16.33
17.15
17.49
18.29
18.59
19.33
20.11

L.W.
09.00
22.19
23.11
23.57
00.37
01.19
01.53
02.33
03.04
03.40
04.14

( I.M. )

CIRCUIT

NDMDORT
A K T E V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Ma. GIJS VAN LEIMNEP
cursus rijvaardigheid

Do. POLITIE UTRECHT
rijvaardigheidslessen

WIELERWEDSTRIJDEN
Vr. TRAINING

LICENTIEHOUDERS
Za. INT. ADAC TROPHY RACES
en Deutsche Automobil Renn-
Zo. sport Meisterschaft

Inlichtingen
Tel. 8284

ALGEMENE KENNISGEVING

In Noorderhaven is op 2 1/2 jarige
leeftijd rustig ingeslapen

IRINAJOSË

Hans en Astrid Nyenhuis
van der Moolen

Ivo

Zandvoort, 15 juni 1979;
Lorentzstraat 52

De crematie heeft inmiddels plaats-
gevonden.

GEACHTE CLIËNTEN
Hierbij delen wij U mede
dat met ingang van l juli a.s.
de zaak gesloten wordt.
Wij danken U voor het
genoten vertrouwen.

HERENKAPSALON
Peter en Coby Poeke
Haltestraat 14

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 23 en zondag 24 juni a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435,
tel. 23 82.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 24 juni a.s.:
10.30 uur : Ds. P.J. Machaay uit Lei-

den.
Geen jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 juni a.s.:
09.30 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs. A.M. Loste Leimuiden

PROTESTANTENBOND
zondag 24 juni a.s.:
10.30 uur : Hr. J.F. Klijnsma voorg. N.

P.B. Lisse- Sassenheim.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 23 juni a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 24 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,n

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



KORTEBAANDRAVERIJEN GAAN -DOOR

ONDANKS PROTESTEN VAN STRANDPACHTERS curan

.Visrestaurant
Duivenvoorden

\JHktgfhdejaargeopend ,
> TELEFOON

/02507-2824
RtttrotertgdifWtq/d

HALTESTRAAT 49

Dagenlang heeft het aan een zijden draad
gehangen, het doorgaan van de kortebaan-
draverijen op de Boulevard Barnaart. Gis-
terochtend ontving de Stichting Hippodro-
me Zandvoort telefonies het verlossende
bericht dat het hippiese gebeuren maandag-
middag, 25 juni, doorgang kan vinden.

Grote opluchting bij het bestuur van deze
stichting dat maandenlang in touw is ge-
weest om het evenement voor te bereiden
en daarvoor enorme kosten heeft gemaakt.
Hoe reageerde de tegenpartij? De heer
Paap, voorzitter van de strandpachtersver-
eniging, vindt het besluit van de gemeente

mevr. Kraan-Meeth

Zandvoort 'teleurstellend', temeer daar de
draverijen ook op de Burg. Van Alphen-
straat gehouden zouden kunnen worden.
Nu voorziet de heer Paap een verkeers-
chaos, want de argeloze strandbezoeker
die naar links wil stuit al heel gauw op
een afgesloten boulevard. En in het door
de Stichting Hippodrome Zandvoort te
plaatsen bord met pijl dat het strandver-
keer naar rechts loodst heeft hij ook niet
veel vertrouwen. 'Dat moet ik eerst zien'
aldus een pessimistiese Jaap Paap, die dus
niet alleen in het gemeentebestuur is te-
leurgesteld, maar duidelijk ook niet veel
vertrouwen heeft in toezeggingen van de
stichting. Nog een grief: 'Ze hadden veel
eerder kontakt met ons moeten opnemen.
We hadden moeten praten. Nu doen we
beslist niets. We sponsoren niet en geven
ook verder geen enkele medewerking! '
Mevrouw Roozen, sekretaresse van de
Stichting Hippodrome Zandvoort en voor-
zitster van de Kortebaankommissie, steekt
wat dat laatste punt betreft direkt hand
in eigen boezem. 'Inderdaad hebben wij

te lang gewacht. Eén van de vele voor-
waarden, waaraan we volgens de vergun-
ning van B&W moeten voldoen is een re-
geling treffen met de parkeerwachters en
de strandpachters, en pas weken na het
ontvangen van de toestemming nodigden
wij de heer Paap uit voor een gesprek'.
'Waarom niet de Burg. van Alphenstraat?'
'Omdat die geen enkele ambiance biedt,
iets dat bij een verblijf van 's morgens 10
tot 's avonds 7 uur toch wel gewenst is.
Verder zijn er in de Burg. van Alphen-
straat bochten, is hij niet lang genoeg en
zou de zich daar bevindende vluchtheuvel
wel eens ongelukken kunnen veroorzaken'.
Tenslotte komt het mevrouw Roozen
niet waarschijnlijk voor dat de Stichting
Nederlandse Draf- en Rensport aan deze
baan haar goedkeuring zou verlenen.
Verkeerstechnies zal het allemaal wel
meevallen want de stichting geeft met
grote borden de plaatsen aan voor de
strand- en kortebaanparkeerders. Dat
alle propaganda en gemaakte kosten nu
niet tevergeefs zijn geweest stemt de
Stichting Hippodrome Zandvoort uiter-
aard tot grote voldoening. Vooral is men
het gemeentebestuur bijzonder erkente-
lijk want, eerlijk is eerlijk, aan de voor-
waarde om met de strandpachters en par-
keerwachters tot een regeling te komen
werd, zij het buiten de schuld van de orga-
niserende stichting, niet voldaan. Dat het
kollege van B&W desondanks besloot de
vergunning niet in te trekken is, volgens
mevrouw Roozen een bewijs dat een eve-
nement dat Zandvoort weer eens in de be-
langstelling brengt, ook door het gemeen-
tebestuur met instemming wordt begroet.

->^

VOOR INLICHTINGEN
BEL

2135

ZANDVOORT

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881

Inif allatf ïe buraaai
GROENECTEIN B.Y.

KAMERLING ON NESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 025O7 8484*

MENS
UIT MARMER

Vanavond en morgenavond op het
programma van Film-inn Zandvoort-
in Se filmzaal van de r.penbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg. Beide voor-
stellingen beginnen om 9 uur en wor-
den onderbroken door een koffiepauze.

Over deze film bericht het filmschrift
van Film-inn Zandvoort het volgende:

De mens uit marmer van de poolse ci-
neast Andrezj Wajda is een ongemeen
rijke film, die elke minuut van zijn
lengte (2 uur en 3 kwartier) nodig
heeft om een verbazende veelheid van
motieven over te brengen, zo helder
en levendig dat de komplexe thematiek
doorzichtig wordt, ook voor toeschou-
wers die de geschiedenis van Polen na
1950 niet op hun duimpje kennen.
Wadja's heldin is een jonge aankomen-
de cineaste. Hij introduceert de 24-ja-
rige Agnieszka (Krystyna Janda) ter-
wijl ze razendsnel naast een televisie-
redakteur door de lange gang van een
tv-studio rent en razendsnel op hem in
praat. Agnieszka wil voor haar eind-
examen een televisiefilm maken over
Birkut, een metselaar die in 1950 als
held van de arbeid geëerd werd, en
twee jaar later van zijn voetstuk werd
gestoten. Agnieszka vindt een nnder-

zoek over wat er in de jaren vijftig in
Polen gebeurde nodig en belangrijk
voor haar generatie. De tv-f unktionaris
voelt niets voorzo'n onderwerp maar
tegen de onstuitbare hartstochtelijke
woordenvloed van dit wilskrachtige
meisje is hij niet opgewassen.
Met de taaiheid van een speurder bijt
Agnieszka zich vast in haar filmpro-
jekt en haar onderzoek naar het leven
van Birkut, de voormalige modelarbei-
der, wiens marmeren standbeeld nu
iigt weggeborgen in de romrnelkamer
van een museum, samen met andere
ontoonbaar geworden overblijfsels uit
de tijd van Stalin en het sociaal-realis-
me. De man uit marmer laat zich aan-
zien als, onder meer, een spannende
detektivefilm. Dat 'meer' is, zoals in
vele andere films van Wadja, een stuk
Poolse historie, in dit geval een stuk
sociale en dus politieke historie uit de
jaren vijftig, door en voor de jeugd van
nu.
Birkut is de tweede held van Wadja's
film.
Een goudeerlijke, sterke jonge boer,
die als bouwvakker zijn medemensen

wU dienen, en zo tot topprestaties'
komt.
Uit filmfragementen en gesprekken
vormt zich het beeld van de onschuldi-

ge, idealistische man en de mensen en
machten die hem manipuleren : tot
modelarbeider, tot slachtoffer van een
perfide arbeidsongeval tot verdachte,
beklaagde en veroordeelde in een
exemplarisch schijnproces. Birkut
raakt alles kwijt: zijn vrouw, zijn huis,
zijn vrienden, zijn illusies. Maar niet
zichzelf.
Met soms verbijsterend raffinement
bouwt Wadja tussen zijn twee zo ver-
schillende helden, twee zo verschillen-
de generaties, een tijdperk op uit stuk-
ken en stukjes van een boeiende puz-
zel. Die stukken zijn mensen: de be-
roemde filmregisseur die als naamloze
jongen de modelarbeider Birkut 'creèer-
de' om zelf carriers te maken (vader
en zoon Pomnicki spelen deze rollen
waarin Wadja zijn eigen carrière iro-
nisch in het geding brengt) : de funes-
te man van de veiligheidsdienst, door
Agnieszka teruggevonden als manager
van een striptent, de vrienden en de
vrouw van Birkut die een kwart eeuw
later welvaartsburgers zijn geworden:
de steden, straten, huizen en industrie-
terreinen waar het zich allemaal af-
speelt.
Filmisch is er ongelooflijk veel te bele-
ven, maar het mooiste is dat men als
toeschouwer de ene verrassing na de
andere ervaart. Vaak zijn dit kleine
schitterende momenten, die in een
ironisch woord.een cinefiel beeldgrapje,
een spiritueel gebruikt cliché gaan
flonkeren.

WIM MENSINK-HUIS zandvoort

Het Wim Mensink-Huis in Zandvoort,
een verzorgingshuis voor 38 extra-verzor-
gingsbehoevende bejaarden, heeft een
plaats vrij voor een

GEDIPLOMEERDE
ZIEKENVERZORGENDE/

BEJAARDENVERZORGENDE

Hij/zij moet in team-verband kunnen en
willen werken.
Ervaring in bejaardenzorg is wenselijk.
Alleen dagdiensten volgens een vast roos-
ter, 2 weekenden per 4 weken dienst,
waarvoor een vaste O.R.T. van 8°/o
wordt betaald.
Het salaris wordt vastgesteld volgens de
C.A.O.-Bejaardentehuizen.
Sollicitaties kunt U richten aan de afde-
ling Personeelszaken Reinalda-Huis/Wim
Mensinkhuis, Leonard Springerlaan l,
2033 TA Haarlem, (tel. 023 - 33 91 09).
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ZANDVOORT
ZANDVOORTSELAAN 113
Riant vrijstaand huis met
blijvend vrij uitzicht op dui-
nen met c.v. en zonneserre.
Indl: ruime hal, toilet, open
eiken keuken, woonk. met
handgevormde plavuizen,
balken plafond, open haard.
Open hardh. trap naar 1e
et. 2 grote slaapk., badk./
ligb. en toilet. Thermop.
beglazing.

Vraagprijs f. 545.000,-- kk.

ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 11

Gezellige hoekwoning in
centrum dorp, inpandige
berging, c.v. gas, woonka-
mer met open haard, mo-
derne keuken, kelder, tus-
sen verd. badk. toilet. 1e.
verd.: 2 gr. sip. kamers,
1 kl. sip. kamer, douche,
toilet, vaste trap naar vlie-
ring.

Vraagprijs f. 225.000,-- kk.

ZANDVOORT
B. V. ALPHEIMSTRAAT5

Half vrijstaand woonhuis
met achtertuin en schuur.
Ind.: kamer en suite, keu-
ken, hal, toilet. 1e verd.:
3 slaapkamers, badk. ligbad
2e toilet. 2e verd.: 1 slaap-
k. en keuken. In uitsteken-
de staat van onderhoud.

Vraagprijs f. 299.000,-- kk.

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 80

Royaal halfvrijst. avoon-
huis met grote tuin op het
zuiden, 2 balkons. Ind.:
part. entree, gang, toilet,
douche, nieuwe moderne
keuken, kamer en suite.
1e etage: kamer en suite,
1 sip. kamer, keuken, toi-
let. 2e etage: 3 gr. sip. ka-
mers, berging.
Vraagprijs f. 275.000,-- kk.

ZANDVOORT
BREDERODESTRAAT 53
Vrijstaande villa met voor-,
zij- en achtertuin op zuiden,
vrijst. st. schuur c.v. gas. Ind.
doorzonkamer, grote moder-
ne keuken, toilet. 1e verd.
3 slaapkamers, douche, 2e toi-
let, keuken, groot balkon op
het zuiden 2e verd. vl lering.

Vraagprijs f. 395.000,- kk.

BSazers
diverse kleuren .

SPORTCOLBERTS
VAN

139,- tot 169,-

NAAST VELE VLIEGREIZEN EN CRUISES LIGT NU

OOK EEN GEWELDIG

DAGTOCHTEN - PROGRAMMA

VOOR U GEREED
Haalt u het even bij :

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 TEL:3136

SCHOONHEIDSSALON
"LAVINA"

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage,
behandeling volgens afspraak.
Lavina van Tetterode - Sneltans
Brederodestraat 77 - telefoon 4618.
gedipl. schoonheidsspecialiste lidAnbos

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Haal warmte en kleur in ingfhuis r
met bloemen van bloemenriuis J. Bluys

U vindt er ook leuke-dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS ^
Haltestraat 65, tel. 2060

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan wan Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

2638

W. COSTER e.v.
Makelaar o.g.

ffl
UJNBM
üdMCC

Burg Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan ot verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis womnglijst op aanvraag beschikbaar

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haitestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen*..

Rozenstraat 15 / Haarlem / (O23) 316035

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR AANGEBODEN

VOOR STRANDSTOELEN, e.d.
Tel. 023 - 28 25 18 na 20.00 uur bellen.

gfiffil

ü eanduoarrse
haeranr <•

VERSTEEGE
•&• ttatttoitltrbiDrfjf

Paltttftraat 18 • Zmbtaoott

Xtlefpon 02507-4490

ABONNEMENT

BELLEN

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

omroepers

Te huur in centrum 35 m.2
kelderruimte. Ideaal gesch-
voór opslag. Apart ingang.
Te bevr. tel. 69 69 na 19.00
uur 020-36 66 35.

MEISJE, 19-jaarzoekt
KAMER

met keuken in Zandvoort.
Tel. 023-28 34 06.

VERMIST
sedert 14 dagen klein grijs
poesje, 4 jr. oud, ongev. 6
weken zwanger, draagt wit
vlooienbandje. Dr. C.A.
Gerkestraat 20, Schelpen-
flat41,tel. 8559.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).'
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F .M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker "

Veilinggebouw
'DE WITTE ZWAAN'

voor IN-en VERKOOP ge-
bntikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658
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JEUGD- EN JONGERENWERK IN ZANDVOORT

gemeente ziet beroepskrachten
op dit moment niet zitten

Over de vraag of op korte termijn pro-
fessionele krachten moeten worden aan-
getrokken voor de begeleiding van
het jeugdven jongerenwerk in Zandvoort
bestaat tuisen de direkt bij dit onder-
werp betrokken instanties, de jeugd-
organisaties en het dagelijks bestuur
van de gemeente, verschil van mening.

Met name de jongerensociëteit 'De
Nachtuil' is van oordeel dat het ogen-
blik thans is aangebroken. De sociëteit,
die over een tijdelijk aangestelde be-
roepskracht beschikt, wil deze hand-
haven en zo spoedig mogelijk een
ekstra professionele kracht inscha-
kelen voor begeleiding en aktivering
van de 12 -16 jarigen. Uit een onlangs
gehouden enquête blijkt dat voor
deze kategorie een afzonderlijke
ruimte en ̂ begeleiding door een
beroepskracht nodig is, aldus 'De
Nachtuil'.
Dit wordt door het kollege van b en w,
in een enkele dagen geleden verschenen
gemeentelijk rapport over het jeugd-
en jongerenwerk.bestreden. B en w
menen dat uit de opiniepeiling van
de jongerensociëteit niet kan worden
afgeleid dat één of meer professi-
onele medewerkers moeten worden
aangesteld. De aktiviteiten van de
huidige ^beroepskracht van 'De
Nachtuil' beperken zich slechts tot
enkele onderdelen van het projekt,
stelt het kollege vast. Het acht daar-
voor een full-time job niet noodzake-
lijk.
Het gemeentebestuur meent dat met
de benoeming van professionele
krachten dient te worden gewacht
tot een gemeentelijk welzijnsplan
voor alle sektoren van het weizijns-
werk in Zandvoort,gereed is.
Eerst dan kan worden vastgesteld
of beroepskrachten nodig zijn en
hoeveel om de uitvoering van de
diverse taken te begeleiden. Het
kollege houdt er rekening mee dat
een dergel.ijk welzijnsplan niet voor
eind 1980 en wellicht nog later, gereed
zal komen. B en w vinden dat de
aanstelling van een gemeentelijk kon-
sulent voor jeugdzaken voorlopig
de voorkeur verdient boven het
aantrekken van één of meer be-
roepskrachten voor afzonderlijke
welzijnsprojekten. Eenzelfde stand-
punt inzake de professionele bege-
leiding neemt het gemeentebestuur
in m.b.t. het wijkcentrum 'tStekkie,
dat om enkele beroepskrachten heeft
gevraagd.
Wat de ontmoetingsruimte voor de
leden betreft zal 'De Nachtuil' zich
vooreerst nog moeten behelpen met
de huidige akkommodatie. Ineen
voorlopige prioriteitenafweging
hebben b en w aan de bouw van een
klup/buurthuis in nw.noord, ter
vervanging van de tegenwoordige
behuizing van het wijkcentrum
't Stekkie, voorrang verleend. Gelet
op de slechte staat waarin het onder-
komen van het wijkcentrum verkeert,
willen zij zo spoedig mogelijk met
nieuwbouw starten. Het samengaan van
het buurthuiswerk en de aktiviteiten
van 'De Nachtuil' in één gebouw wordt
door het kollege in zijn rapport
sterk ontraden. Dat geldt ook voor
de Zandvoortse padvinders, die binnen-
kort naar een ander pand moeten
verhuizen. Het rapport zal na het
zomerceces door de kommissies
van advies en bijstand worden be-
handeld. Daarna zal de gemeente-
raad een uitspraak doen over het
door b en w voorgestelde beleid

nog geen professionele begeleiding nodig, vinden b en w

inzake het jeugd- en jongerenwerk
in Zandvoort, zoals de reeas ge-
noemde aanstelling van een jeugd-
konsulent, nieuwbouw 't Stekkie
en een andere behuizing voor de
plaatselijke padvindersgroep.
Hoewel het kollege op dit moment
niet voelt voor professionele be-

geleiding, wil het niet als spel-
breker optreden. In de raadsver-
gadering van hedenavond stellen
b en w daarom voor aan ''De
Nachtuil' f 17.500,-subsidie be-
schikbaar te stellen om de beroeps-
kracht tot aan het eind van dit
jaar te kunnen handhaven.

FRAKTIEVOORSTEL PVDA:
NIET GEBRUIKERS KABEL-
TELEVISIE OOK NIET LATEN
MEEBETALEN

De afdeling Zandvoort van de
pvda wil dat in de door de gemeente
te sluiten overeenkomst met de
n.v. Casema over de invoering van
kabeltelevisie in de badplaats een
bepaling wordt opgenomen, dat
huurders van de woningbouwver-
eniging e.a. woningkorporaties,
die geen aansluiting op de centrale
antenne inrichting wensen, niet aan
het projekt behoeven mee te be-
talen.
Bij de behandeling van het door
b en w voorgestelde kontrakt met
n.v. Casema in de raadsvergadering
van hedenavond zal de socialis-
tiese fraktie om een dergelijke
bepaling verzoeken. Dit verzoek zal
mede worden ondersteund door
pvda-wethouder Aukema.

Tijdens een afgelopen donderdag in
het Gemeenschapshuis gehouden
partijvergadering deelde hij mee,
tot het inzicht te zijn gekomen dat
het onbillijk is niet-gebruikers aan
de kosten van aanleg van kabel-tv
te laten meebetalen. Het is een uit-
vloeisel van het standpunt van het
dagelijks bestuur van de gemeente
dat iedereen vrij moet kunnen be-
slissen over een aansluiting op
het multinet. Er mag dan ook
geen enkele vorm van dwang plaats-
vinden.
Het is echter de vraag of het op-
nemen van de door de pvda ge-
wenste bepaling in het kontrakt
- op zich een goed initiatief -
in de praktijk enig effekt heeft.
De tussen de gemeente en n.v.
Casema te sluiten overeenkomst
heeft alleen betrekking op de
invoering van kabel-tv in Zandvoort.
Over de aansluiting op het net
worden tussen Casema en de wo-
ningbouwvereniging, etc.afzonder-
lijke kontrakten gesloten. In
die kontrakten wordt tevens de

Weth. Aukema: bij invoering
kabel-tv geen enkels dwang
toepassen . . .

positie van de gebruikers en de
niet-gebruikers, o.a. wat de aan-
sluitkosten betreft, geregeld. Het
moet sterk worden betwijfeld of
de gemeente door middel van een
bepaling in die overeenkomsten,
gesloten tussen rechtspersonen, kan
treden. Wellicht dat de liberale ~
kontraktenspecialist Gielen daar
vanavond zijn licht over kan doen
schijnen.

eanduoortee Noeranf1

afscheid meester moll
Vrijdagmiddag nam het hoofd van
de Beatrtxschool, de heer A. L. Moll,
tijdens een druk bezochte bijeen-
komst in de aula van zijn school
afscheid. Evenals vele kollega's moest
ook hij in verband met zijn ge-
zondheid vroegtijdig afhaken, een om-
standigheid die aan zo'n afscheid
altijd iets weemoedigs geeft.

'Tot 65 jaar in het onderwijs blijven mei
al zijn spanningen en vernieuwingen
is te lang, zeker wanneei een school-
hoofd naast zijn veelomvattende
taak ook nog een zesde klas heeft'
aldus de voorzitter van de ouder-

mevr. Kraan - MeetK

kommissie, de heer Y. Brune, die,
net als alle ouders, het heengaan van
de heer Moll betreurde, maar toch
ook reden zag hem te feliciteren met
de wijze waarop deze erin geslaagd
was kinderen te helpen bij het zoeken
naar een levenshouding in de maat-
schappij. Ook uitte spreker zijn vol-
doening dat de heer Moll nooit onder
stoelen of banken heeft gestoken dat
hij het hoofd was van een christelijke
school. 'U wilde geen officieel af-

scheid, daar had u uw reden voor'
aldus de heer Brune, die in zijn dank-
woord tot het scheidende school-
hoofd ook mevrouw Moll betrok voor
de wijze waarop deze de medewer-
kers van haar man altijd had gehol-
pen. Met het kado van de ouder-
kommissie, een gebrandschilderde
raamdekoratie van de Beatrixschool,
was de heer Moll bijzonder blij.
'Dit is uitgezocht met liefde voor de
school en je kunt het alleen zien als
je het tegen de zon houdt' aldus het
scheidende schoolhoofd, die daar
de wens aan toevoegde 'dat de zon
hier nog heel dikwijls doorheen zal
mogen schijnen'. Het was typies een
uitspraak van de man die zich een
faam had verworven met zijn in de
loop der jaren gehouden speeches.
De heer Kiewiet, oud-hoofd van
de Chr. mavo, releveerde aan zo'n
speech, namelijk aan die ter gele-
genheid van het onder één dak gaan van
de Hummeloord - en Van Heuven
Goedhartschool in 1975, waarin de
heer Moll de kinderen vergeleek met
bloemen. Tevens herinnerde de heer
Kiewiet aan het belangrijke werk dat
het scheldende hoofd sinds de op-
richting in 1961 voor de Beatrixschool
heeft verricht, de school waar hij

avond aan avond werkte en waarvoor
geen moeite hem teveel was. Ook
aan het woonprobleem waar hij bij
zijn benoeming in Zandvoort mee te
kampen kreeg en dat hem bijna nood-
zaakte onze gemeente weer te ver-
laten. 'Je kreeg toen deze woning waar
je een garage bij bouwde en van een
zanderig stuk duin iets leuks maakte'
aldus de heer Kiewiet, die zei erop te
vertrouwen dat zowel het gemeente-
als het schoolbestuur alles in het werk
zullen stellen om voor het echtpaar
Moll nieuwe woonruimte te vinden.

In zijn afscheidsspeech dankte de
heer Moll allen met wie hij in de
afgelopen achttien jaar zo prettig
had samengewerkt, o.a. de ouder-
kommissies, de vroegere en huidige
leerkrachten, mevrouw Benschop en
de heer Verheven van de Stichting
Schooiadviesdienst, en de toenmalige
remedial teacher mejuffrouw Schram,
terwijl hij met bloemen uiting gaf aan
zijn waardering voor twee van zijn
naaste medewerksters: het waarne-
mend hoofd mevrouw Koelman en
zijn eigen vrouw! Tot slot adviseer-
de de heer Moll het kontakt met de
school zo goed mogelijk te houden
en wenste zijn opvolger veel sukses.

Daarna was er gelegenheid het echt-
paar Moll de hand te drukken en
het was een hele lange rij die daar
gebruik van maakte. De grote be-
langstellmg, de talrijke bloemstukken
en de vele kado's zullen de heer Moll
misschien een heel klem beetje met
zijn afscheid hebben verzoend
Zeker is dat hij door de hem die
middag tijdens een geslaagd samen-
zijn met de leerlingen overhandigde
kado's, een work-mate van Black
& Decker met een uitgebreide sor-
termg gereedschap en een schilders-
kist met alles wat erbij hoort, in
zijn nieuwe levensfase opnieuw tijd
te kort zal komen'



zandvoortse makelaars willen
af van grens vrije vestiging

familieberichten familieberichten

In een adres aan de gemeenteraad
verzoeken de zandvoortse make-
laars Cense, Attema, Coster en Kroese
om de vrije vestigingsgrens, die mo-
menteeel f 270.000,- bedraagt, en
de vestigingsregels te herzien.
Zij stellen voor om in navolging van
de gemeente Lisse een huis of flat,
welke gedurende drie maanden open-
baar te koop staat, na deze periode aan
een niet-ingezetene te koop aan te
bieden en door hem te laten bewonen.
De makelaars motiveren hun verzoek
als volgt:

In de afgelopen jaren heeft de vrije
vestigingsgrens en de daarbij be-
horende belemmerende bepalingen
het onroerend goed schaarser doen
lijken dan het was en zeker in een
aantal gevallen prijsverhogend ge-
werkt. Aanvankelijk had deze grens,
in de overspannen onroerend goed
markt, nog een relatie met de koop-
sommen. Nu, reeds een jaar lang, de
prijzen aanzienlijk zijn gedaald, heeft
de vrije vestigingsgrens op een hoogte
van f 270.000,- geen realistiese waar-
de meer.
Het door de wethouder van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
enige tijd geleden genoemde getal
van 250 (thans 338) woningzoeken-
den mag,volgens de makelaars.niet
als argument gebruikt worden om
vast te blijven houden aan reeds nu
verouderderde spelregels op het
terrein van de woonruimteverdeling
ten aanzien van koopwoningen. De
woningzoekenden van Zandvoort
melden zich niet als koper, ook al
is een 2;kamerflat op dit moment
voor f 100.000,- te verkrijgen.

lï'-prf'-t . \ V_ ' i, l

• Bij de politie blijven meldingen
van diefstallen, vernielingen en vecht-
partijen binnenstromen. Tengevolge
van een handgemeen in de Kerkstraat
tussen een automobilist en een aantal
voetgangers sneuvelde een van de etala-
geruiten van een winkelbedrijf. De be-
stuurder van de auto, die getracht had
op de wandelaars in te rijden, slaagde
erin zich uit de voeten te maken voor-
dat de politie arriveerde.
In de Keesomstraat maakte de politie
een eind aan een vechtpartij tussen
twee autombilisten, een ingezetene
van de gemeente en een duitse vakan-
tieganger, die elkaar kort tevoren op
de weg hadden gehinderd.
Verder een waslijst van gestolen voer-
tuigen en voorwerpen w.o. fietsen,
bromfietsen en een tweetal auto's. In
enkele gevallen slaagde de politie erin
de daders op heterdaad te betrappen
en de gestolen voertuigen bij de recht-
matige eigenaars terug te bezorgen. In
totaal acht uit de hoofdstad afkomstige
personen, in de leeftijd variërend van
15-18 jaar, werden wegens het pjegen van
diefstallen ingerekend.

• Ter afsluiting van het winter-
voorjaarsseizoen organiseert het
vrouwenkafee Zandvoort op
woensdag 4 juli a.s. een feestavond
in de vestiging van het etablisse-
ment aan de Fahrenheitstraat 7
(wijkgebouw 't Stekkie). Het ligt
in de bedoeling dat de vrouwen zelf
het feest 'maken' met muziek, dans,
zang en voordracht. Zij die hier-
aan mee willen werken worden ver-
zocht het tel. nr. 3644 te bellen.
In verband met de'vakanties zal
het vrouwenkafee van 11 juli t.e.m.
15 augustus gesloten zijn.

• Zaterdag 30 juni a.s. vindt op
het BP-parkeerterrein in Zandvoort-
zuid de traditionele vliegerwedstrijd,
georganiseerd door de werkgroep
'Fly Away', plaats. Het vliegeren
begint om 14.00 u. Vanaf 12 uur
kunnen jong en oud zich op het
wedstrijdterrein voor deelname
laten inschrijven.

De woningzoekenden van Zandvoort
hebben waarschijnlijk 'Woonwensen,
die niet te bevredigen zijn in Zand-
voort. Zoals huisvesting voor
alleenstaanden en/of woonwensen,
waarbij de relatie met hun inko-
menspositie ontbreekt.
Door de langdurige leegstand en
de dalende prijzen,die zich momen-
teel landelijk, maar ook in Zandvoort,
openbaren, dreigen vele huiseige-
naren in financiële moeilijkheden te
komen, terwijl de woningzoekenden
er niet bij gebaat zijn.
Het gaat hierbij vooral om de flat-
eigenaren, waarvan velen jaren ge-
leden de gemeente binnenkwamen
via de vrije vestiging, echter nu door
deze grens in moeilijkheden geraken.
De zeer geringe vraag van buiten naar
dit soort woningen zou dan ook
niet afgeremd moeten worden door
de bekende maatregelen, aldus de
makelaars.

VEERTIG KURSISTEN
VOLWASSEN-MAVO
ONTVINGEN RAPPORT

De kursus 1978/1979 tot het behalen .
van het Mavo-diploma voor volwasse-
nen is afgelopen. Het eerste jaar van de
drie zit er op en gistermorgen wer'den
in 'De Vijverhut' door Elja Schröder
van de Begeleidingsgroep van het Eras-
mus College, waar de volwassen-Mavo
in Zandvoort een onderdeel van is, aan
een kleine veertig (uitsluitend vrouwe-
lijke) leerlingen de rapporten uitgereikt.

Elja Schröder, behalve lid van de Bege-
leidingsgroep ook docente Nederlands,
vertelde dat de opleiding bepaald pittig
is en dat er door de kursisten behoor-
lijk aan is getrokken. Het is nog niet
zeker of er in september in Zandvoort
opnieuw een eerste klas komt. Er zou
door het Erasmus College in onze ge-
meente namelijk onvoldoende propa-
ganda zijn gemaakt waardoor er veel
onduidelijk is gebleven. Daar gaan
wij (Zandvoortse Koerant) nu even
iets aan doen.
Het Erasmus College is bestemd voor
hen die, door welke oorzaak dan ook,
ondanks een goede aanleg niet in de
gelegenheid zijn geweest om algemeen
voortgezet onderwijs of voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs te volgen
of daarvan in het verleden een diploma te
te verwerven.
Er wordt gedoceerd in zes vakken: neder-

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht.
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr,: woning in Zandvoort
huur tot f. 350,-.
Reakties naar : drukkerij .
Oudt bv. Achterweg l vra-
gen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechmeker

' kunsigebitreparatie, etc.
A. RITMAN

Telefoon 4365

Inplaats van kaarten.

Heden ts van ons heengegaan mijn lieve onvergetelijke vrouw, onze innig gelief-
de zorgzame moeder en oma

HENDRIKA MARIA VAN DER WERFF-EERENVELT
in de ouderdom van 77 jaar.

Zandvoort :
Apeldoorn :

Coronado
Californië :

A. van der Werff
W.M.S. Rienstra -van der Werff
J. Rienstra
Robin, Renee, Jacqueline

D. Davy - van der Werff
A.L. Davy
Kinberley. •

Zandvoort, 24 juni 1979
Kerkplein 9.

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van de Mariastichting te Haar-
lem. ingang Kamperlaan.
Bezoekuren aldaar dagelijks van 15.30 tot 17.30 uur.
De crematie zal plaatshebben donderdag 28 juni a.s. om 13.30 uur in het cre-
matorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld, waarna gelegenheid tot condole-
ren in een der ontvangkamers aldaar.

Geen bezoek aan huis.

lands, duits, engels, frans, geschiedenis
en aardrijkskunde, maar het is niet
noodzakelijk ze tegelijkertijd te doen.
Men kan b.v. ook één vak volgen. De les-
sen worden 's ochtends gegeven in het
Gemeenschapshuis, het kursusgeld be-
draagt f. 100,-- per jaar, de boeken zijn
voor eigen rekening.
Het al of niet doorgaan van een nieuwe
eerste klas hangt af van het aantal aan-
meldingen. Voor tien belangstellenden
is het financieel niet mogelijk in Zand-
voort opnieuw van start te gaan. Maar
waarom zouden het er zo weinig zijn ?
Tijdens de informatie-avond verleden
jaar gaven zich onmiddellijk 27 kur-
sisten op, een aantal dat uitgroeide tot
ruim veertig, waarva'n de overgrote
meerderheid gistermorgen werd bevor-
derd naar de tweede klas. Tenslotte ver-
melden we nog dat de gemeente Zand-
voort heel positief staat tegenover deze
vorm van onderwijs en men daar dan
ook alle gewenste informatie kan krij-
gen. Ook de aanmeldingsformulieren
zijn bij de gemeente verkrijgbaar en na
een telefoontje naar 4841 afd. onder-
wijs krijgen belangstellenden het for- -
muiier zelfs thuisgestuurd.
Geen school zonder school reisje. Op 19
september organiseert het Erasmus Col-
lege een drie-daagse reis naar Brugge en
Gent. Met een groot aantal bussen gaat
men eens een kijkje nemen bij onze
zuiderburen. Ook Zandvoorters zullen er
bij zijn, want net als tijdens de informa-
tieavond in mei gingen ook nu weer een
heel stel vingers de hoogte in.

Vanavond vindt de laatste rit plaats van de zandvoortse
avondvierdaagse voor fietsers. Degenen die aan de hele cyclus
hebben deelgenomen ontvangen een herinneringsinsigne. Het
door sportpromotor Klaas Koper georganiseerde evene-
ment mocht zich na de eerste avond in een steeds stijgende
belangstelling verheugen. Vorige week was het aantal deel-
nemers(sters) gestegen tot 214. Ook de slotronde start tussen
7 u. en 7.30 u. bij strandpaviljoen 't Trefpunt. De lengte van
Je rit bedraagt ongeveer 30 km en de prijs van deelname is
een piek.

AMNESTT
HTERNATIOIUL

giro
454000

fl FORTUNA
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties *.
QASQEY8ERS - QASHAARDBN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPiERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02607—8012

Het voor de negende achtereenvolgende
keer door ZSV Zandvoortmeeuwen in
de Pellikaanhal georganiseerde zaalvoet-
baltoernooi met teams uit Zandvoort
en de regio is in de eerste divisie in een
zege geëindigd voor Duivenvoorden.
Aleichem Boys werd kampioen in de
tweede divisie van dit mammoettoer-
nooi dat evenals voorgaande jaren gro--
te publieke belangstelling trok. Burge-
meester Machielsen deelde na afloop

- de prijzen aan de winnende teams uit.

O
De eerste kortebaandraverijen sinds
jaren op de boulevard Barnaart zijn
gisteren ongestoord verlopen. Van een
massale toeloop voor dit evenement •
was geen sprake. De meeste bezoekers
hadden zich -waarschijnlijk tengevol-
ge van de harde wind- gekonsentreerd
in de petit-restaurants langs de kust-
weg. Daar werd flink gegokt op de -
uitslagen van de draverijen, die tot in
de vooravond duurden.
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stinkbom in de raadzaal
Niet uit protest maar van pure vreugde
brachten de jongeren van 'De Nachtuil'
dinsdagavond bij hun vertrek uit de
raadszaal een stinkbom tot ontbran-
ding. Voorzitter Machielsen schorste
voor enkele ogenblikken de bijeen-
«komst en raadhufsbode Doornekamp
opende de ramen om de penetrante
geur uit de vergaderruimte te verdrijven.

Ondertussen zochten pers, publiek en
raadsleden een goed heenkomen in de
wandelgangen of de koffiekamer. De toi-
letgroep was ook een druk bezochte
plaats om zich een wijle af te zonderen
van de brandhaard van het projektlel.
Er was overigens geen sprake van pa-
niek, eerder van gelatenheid die ge-
heel past bij de tamme jaren '70.
Zelfs de autoriteiten gaven geen blijk
van enige gemoedsaandoening en lie-
ten het incident bedaard passeren. Al-
leen hun reukorganen raakten ietwat
geprikkeld, net als de neuzen van de
gewone mensen in de zaal.
De blijdschap van de jeugd gold het
besluit van de gemeenteraad een subsi-
die van f. 17.500,-- beschikbaar te stel-
len om de beroepskracht van 'De Nacht-
uil' tot aan het eind van dit jaar te kun-
nen handhaven. Het voorstel van b en
w werd gesteund door de f rakties van
pvda, inspraak nu en -met uitzonde-
ring van de heer Van As- door het
cda. De vvd was unaniem tegen het
geven van geld voor de professionele
medewerker van de jongerensociëteit.
Van As wilde met zijn afwijzing van de
subsidie vooral zijn ongenoegen ken-
baar maken over de lawaaioverlast die
de Nachtuiljeugd in de omgeving van
het projekt veroorzaakt. Die is, ondanks
herhaalde beloften dat de herrie zou
verminderen, nog steeds schrikbarend.
De liberalen, bij monde van Rita de
Jong, lieten zich vooral leiden door de
konklusie van het enige dagen geleden
gepubliceerde gemeentelijk rapport over
het jeugd- en jongerenwerk in Zand-
voort. Daarin wordt o.a. vastgesteld dat
de noodzaak van een beroepskracht voor
'De Nachtuil' niet is aangetoond. De li-
berale woordvoerdster vreesde dat met
het verlenen van subsidie aan de jonge-
rensociëteit een precedent zou wor-
den geschapen. Andere verenigingen
hebben dan ook het recht om geld te
vragen voor professionele begeleiding.
Ze zag ze al in drommen op de stoep
staan bij b en w. Tenslotte verweet
Rita de Jong het kollege dat het zich
teveel bezighield met het zoeken naar
afzonderlijke oplossingen en het leg-
gen van noodverbanden.
Wethouder Aukema antwoordde, dat
over een toekomstig beleid inzake het
jeugd- en jongerenwerk nog door kom-
missie en raad moet worden gesproken.
Door tijdgebrek is vertraging ontstaan
en kon het gemeentelijk rapport over
dit onderwerp niet eerder dan vorige
week verschijnen. Aukema vond dat
'De Nachtuil' van dit uitstel niet de du--
pe mocht worden.
Dat was ook de mening van de demo-
kraat Van Erp die zei, 'slechts nood-
gedwongen met het kollegevoorstel te
zullen meegaan'.
Namens de pvda-fraktie noemde rooie
vrouw l neke Wind het volkomen on-
juist de beroepskracht de laan uit te
sturen, alvorens er een inhoudelijke dis-
kussie is gevoerd over het jeugd- en
jongerenwerk. Dat kun je niet maken,
zei Ineke.
De cda-er Ter Veer oogstte een donde-
rend applaus van de jongeren, toen hij
meedeelde dat de fraktie van het cda
-minus de heer Van As- het voorstel
van b en w zou steunen.
De heer Machielsen zei nog iets gerust-
stellends over de lawaaiproduktie van
'De Nachtuil', maar zijn tekst werd
overstemd door het geluidsvolume
van de jeugd op de publieke tribune.
Nou, dat was precies wat Van As be-

stank als dank voor 't aangenaam verpozen .

nieuws
kort & klein

• Aan de vierde en laatste rit van de
Zandvoortse avondvierdaagse voor fiet-
sers namen in totaal 228 personen deel.
94 fietsers, die aan alle vier avonden
hebben deelgenomen, ontvingen na
afloop een herinneringsteken. In ver-
band met de grote belangstelling voor
het evenement en het feit dat een aan-
tal fietsers wegens vakantie vroegtijdig
moest afhaken zijn een drietal ekstra
ronden ingelast en wel op 24 en 31 juli
en 4 september a.s. Men kan de tocht
dan alsnog volbrengen en een medalje
in de wacht slepen. Aanmelden bij
sportpromotor Klaas Koper, Van Len-
nepweg 38-4 en tel. 48 33.

• Naar aanleiding van het adres van
vier zandvoortse makelaars aan de ge-
meenteraad met het verzoek om de
vrije vestigingsgrens7welke momenteel
f. 270.000,-- bedraagt, te laten verval-
len (zie Zandvoortse Koerant van j.l.
dinsdag) deelt makelaar J.W. Apol ons
mee, dat zij volledig instemt met de
inhoud van het verzoek. Ik ben, aldus
de makelaar, al jaren bezig te proberen
deze maatregel ongedaan te maken. Die
stagneert de verkoop van huizen in
Zandvoort. Makelaar Apol betreurt
het dat de kollega's geen kontakt heb-
ben opgenomen voor het ondertekenen
van de brief aan de raad.

doelde en daarom bleef hij tegen de
subsidie. Ook de liberalen zagen geen
reden hun standpunt te wijzigen.
Na de uitslag van de stemming, die
positief uitviel voor de beroepskracht,
verlieten de in grote getale opgekomen
Nachtuilleden in ijltempo de zaal.
Met achter-lating van hun bewijs van
instemming met de beslissing.
De stinkbom.
De tijd van flower-power, zeg het met
bloemen, is duidelijk voorbij.
Alles wordt minder.
Zelfs de kwaliteit van het vreugdebe-
toon.

Ineke Wind stelt

vragen over gsd
aan b&w

Volgens de Nachtuiljeugd op de
publieke tribune leek Joustra op
bromsnor, Aukema op babyface
en had Gielen een hete aardappel
achter in zijn keel. . .

Als een terriër bijt de pvda-Zandvoort
zich vast in de gemeentelijke sociale
dienst. Na de jongste suggesties van
de partij inzake verbeteringen bij de
dienst en de daarbij gemaakte kritiese
kanttekeningen over het funktioneren
van de plaatselijke gsd, heeft men weer
een geval uit de praktijk bij de staart
genomen.

Naar aanleiding van opmerkingen van
een ambtenaar tegenover een kliënte,
heeft het pvda-raadslid Ineke Wind zich
met vragen tot het'kollege van b en w
gewend. Volgens Ineke Wind zou de
ambtenaar hebben beweerd dat de ge-
meente Zandvoort niet graag voorschot-
ten verleend. Dat zou teveel administra-
tieve rompslomp met zich meebrengen.
Voorts zou het verleende voorschot
aan het eind van de maand waarin het
was verstrekt op de uitkering worden
ingehouden. Naar de mening van het
raadslid is de gemeente echter wette-
lijk verplicht in noodgevallen voorschot-
ten te verlenen. Indien het kollege het
hiermee eens is vraagt zij welke stappen
het denkt te ondernemen de foutieve
informatie te korrigeren. Verder vraagt
Ineke Wind of b en w met haar van
oordeel zijn dat een voorschot over
een aantal maanden kan worden verre-

kend, afhankelijk van de persoonlijke
situatie van de kliënt. Tenslotte ver-
zoekt zij het kollege de ambtenaren
van de gsd te instrueren in deze geest
te handelen.

waterstanden

juli
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

H.W

08.31
09.21
10.16
11.24
00.29
00.55
01.53
02.44
03.31
04.17
05.00
05.49
06.33
07.27
08.11

L.W

16.34
17.24
18.21
19.28
08.33
08.59
09.54
10.49
11.34
12.20
13.02
13.55
14.39
15.30
16.14

H.W

20.57
21.59
22.44
23.50
- ._
13.30
14.25
15.15
15.59
16.48
17.33
18.09
19.05
19.53
20.45

L.W

05.00
06.06
06.49
07.53
20.47
21.36
22.31
23.18
00.03
00.55
01.37
02.12
03.08
03.59
04.50

burgerlijke stand

20 juni-26 juni-1979.

ondertrouwd : Mohamed Safaa en
Edith Louise Theodora van Esveld ;
Pieter de Boer en Jolande Marja Charis-
sa Louman.

gehuwd : Jan Willem de Haak en
Karin Koning.

overleden buiten de gemeente : Jo-
hannes Franciscus Buissink, oud 77
jaar ; Dirk Molenaar, oud 71 jaar; Hen-
drika Maria van der Werff, geb. Eeren-
velt, oud 77 jaar.

geboren buiten de gemeente : Ivo
Robert, zv. J.H. Nijenhuis en A.H.J.
van der Moolen ; Serge, zv. K. Mors
en M.E. Scherpenzeel ; Branco, zv. N.
Bakels en E.T.F. Verheijen ; Stephan
Ronald, zv. A.W.J. Bekkers en C.M. de
Laffressange ; Alexander, zv. J.F. van
Dijk en A. Sassen.

EMM AL DRIE MAANDEN

ZONDER VOORZITTER

De gisteravond gehouden buitengewo-
ne ledenvergadering van de woning-
bouwvereniging 'Eendracht Maakt
Macht' werd geleid door een van de
bestuursleden van EMM. Uit zijn inlei-
ding begrepen wij dat de vereniging op
dit moment geen voorzitter heeft.

Desgevraagd deelde men van bestuurs-
zijde na afloop van de vergadering aan
de verslaggever van de koerant mee dat
de voorzitter, de hr. P.Keur, in maart
j.l. naar het buitenland was vertrokken.
Met dit vertrek was zijn lidmaatschap
van de vereniging komen te vervallen,
verklaarde één van de bestuurders lako-
niek. M.a.w. de hr Keur heeft de ver-
eniging in alle stilte de rug toegekeerd
en is met de noorderzon vertrokken.
Maar dat was niet de reden voor het
uitschrijven van een ekstra ledenver-
gadering. Ingevolge een beschikking
van het ministerie van volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening moet
officieel de verlenging -zeg maar
voortbestaan- van de vereniging wor-
den aangevraagd. Volgens de huidige
statuten moet over die verlenging wor-
den beslist met tweederde meerder-
heid door minstens de helft van het
aantal leden. Die waren gisteravond
niet present en dat werd ook niet ver-
wacht. Na sluiting mocht de bijeen-
komst een half uur later opnieuw wor-
den geopend en konden de leden met
gewone meerderheid van stemmen een
besluit nemen. En zo geschiedde. Het
woningbouwbestuur werd door twintig
opgekomen leden zonder hoofdelijke
stemming gemachtigd de nodige stap-
pen te ondernemen de verlenging van
de vereniging té waarborgen. En dit
keer voor onbepaalde tijd.
In de loop van de komende maanden
zullen de leden een beslissing moeten
nemen over de nieuwe statuten van
EMM, waarvan zij onlangs een konsept-
model hebben ontvangen. In de
nieuwe statuten is de mogelijkheid van
het houden van een referendum onder
de leden opgenomen en een artikel
over de deelname van de bewoners aan
het bestuursoverleg en het beheer van
de woningen inzake onderhoud en
voorzieningen.

eanduoorrse Noeranr

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko
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aanleg kabeltelevisie
start in september

familieberichten

Zonder hoofdelijke stemming ging de
gemeenteraad dinsdagavond akkoord
met de invoering van kabel-tv in Zand-
voort en het kontrakt met de nv. Case-
ma die voor aansluiting, distributie en
onderhoud zal zorgen.
Het voorstel van de pvda om een bepa-
ling in de overeenkomst op te nemen
dat niet-gebruikers niet aan de kosten
behoeven mee te betalen werd aange-
houden tot de eerstvolgende vergade-
ring van de raad. De stemmen over
dit voorstel staakten : acht voor en
acht tegen.

De meeste frakties betuigden hun in-
stemming met de door b en w opge-
stelde overeenkomst met de Casema al
hadden met name de liberalen en socia-
listen nog wel behoefte aan het plaat-
sen van kritiese kanttekeningen en
opmerkingen.

Mevr. Hugenholtz:
vinger aan de pols bij program-
makeuze kabel-tv . . .

Zo vond mevrouw Hugenholtz (vvd)
dat de gemeenteraad en niet de Casema
moet bepalen welke programma's er
wel of niet worden uitgezonden. Ook
de christen-demokraat Van As was van
oordeel dat de raad invloed moet kun-
nen uitoefeoen op de keuze van de
zenders. Aukema antwoordde, dat het
toezicht op de programmakeuze wordt
gewaarborgd door wettelijke bepalin-
gen van de rijksoverheid.
De kritiek van pvda- fraktieleider Too-
nen richtte zich in het bijzonder op
het feit dat het kollege de mogelijk-
heid van gemeentelijke eksploitatie
van kabel-tv niethad onderzocht. Dit
ondanks de toezegging van b en w dat
een dergelijk onderzoek alsnog zou

De voornaamste voorwaar-
den in het dinsdagavond door
door de gemeenteraad
goedgekeurde kontrakt
met de nv. Casema zijn :
een abonnementstarief
van f. 13,50 per maand
voor het eerste jaar; f. 55,--
aansluitkosten bij de aan-
leg van de kabels in de
straten; een bedrag dat
met f. 145,- wordt ver-
hoogd wanneer een abon-
nement wordt aangevraagd
nadat de kabels onder het
wegdek zijn gelegd; gegaran-
deerde ontvangst van twee
nederlandse, drie duitse en
één belgiese televisiezen-
der plus achttien radiosta-
tions. Al deze programma's
worden opgevangen door
de antennemast van de haar-
lemse kabel tv en per ka-
bel via Bloemendaal naar
Zandvoort getransporteerd.

worden verricht Toonen voelde zich
hierdoor 'belazerd' en als een 'kwajon-
gen het bos ingestuurd'.
Aukema reageerde hierop met de me-
dedeling, dat de tijd voor het instellen
van een onderzoek te kort was geweest
de toezegging gestand te kunnen doen.
Bovendien is het zonder hulp van bui-
tenaf niet mogelijk kabel-tv in eigen
beheer voor te bereiden laat staan te
eksploiteren. Wij als gemeente beschik-
ken nu eenmaal niet over de nodige
deskundigheid en techhies specialis-
ten om kabel-tv mogelijk te maken.
En het zou, hield Aukema zijn partij- en
fraktiegenoot voor, kostenverhogend
hebben gewerkt.
Vervolgens lanceerde Toonen zijn voor-
stel niet-gebruikers van kabel-tv ook
niet te laten meebetalen aan het pro-
jekt en dit door middel van een bepa-
ling in het kontrakt op te nemen. Daar
waren de liberalen, bij monde van de
heer Gielen, fel op tegen. Dat was een
zaak tussen Casema en de huurdersver-
eniging. Daar kan en mag de gemeente
zich niet in mengen, meende Gielen.
Overigens was bij zijn weten een derge-
lijk beding nog in geen enkel kontrakt
van de Casema opgenomen.
Aukema zat oorspronkelijk ook op die
lijn, maar hij was inmiddels van gedach-
te veranderd. Wanneer mensen geen ka-
bel-tv wensen moeten zij ook niet
worden gedwongen aan deze 'luukse
voorziening' mee te betalen. Hij gaf toe
dat een dergelijke klausule nog niet
eerder in een overeenkomst met de Case-
ma was voorgekomen. Maar de wethou-
der vond het op principiële gronden de

moeite waard om zich achter het initia-
tief van zijn partij te scharen. Wie weet
volgen andere gemeenten dit voor-
beeld.
Gielen hield vast aan zijn opvatting dat
de gemeente niet het recht heeft aan
een vereniging, waarvan de leden het
beleid bepalen, haar wil op te leggen.
Dat is ontoelaatbaar en de gemeente
heeft dan ook geen been om op te
staan, aldus Gielen.
Van As en later ook burgemeester Ma-
chielsen stelden als kompromis voor in
het kontrakt een bepaling op te nemen,
dat, wanneer de woningbouwvereni-
ging, etc. niet tot overeenstemming
komt met de nv Casema, de gemeente
alsnog kan inspringen. De liberalen had-
den er wel oren naar, maar Toonen
vond dit te vrijblijvend. Met steun van
zijn fraktie bracht hij zijn voorstel in stem-
ming. De uitslag was 8-8 en dit betekent
dat het in de raadsvergadering van eind
augustus a.s. opnieuw aan de orde komt.
Op de invoering van kabel-tv zal dit
geen invloed hebben.
De overeenkomst met de nv Casema ••
wordt getekend en in september vinden
de eerste aansluitingen op het multinet
plaats. Medio volgend jaar moeten die
voltooid zijn. Als het even kan aange-
vuld met de programma's uit Engeland.
Dit als kultureel en informatief tegen-
wicht voor de duitse zenders, begre-
pen wij.
Een gezond voornemen.

zandvoort
is
baltimore
niet
In Baltimore (VS) is een wijze wethou-
der van volkshuisvesting die alle oude
gerrveentewoningen voor 1 dollar per
stuk verkoopt aan de huurders van de
huizen. En zie :al die oude panden en
krotten worden in een ommezien
door de kopers omgetoverd tot een
toonbeeld van woongenot. Dit schone
voorbeeld zouden wij ook moeten vol-
gen, zei vvd-afgevaardigde Attema dins-
dagavond bij de behandeling van de
door b en w ingediende nota over de
eventuele verkoop van woningwetwo-
ningen aan de huurders.
Het kollege voelt hier niets voor en de
zandvoortse wethouder van volkshuis-
vesting,K.C. van der Mije Pzn., legde nog
eens uit waarom.
Wij leven niet in Baltimore waar mis-
schien niet zo'n schrijnend gebrek aan
goedkope buurhuizen is als in Zand-
voort. Want anders zou die wethouder
niet goed wijs zijn. En wat de situatie
nog erger maakt is, dat Zandvoort, in-
gevolge een beschikking van hogerhand,
niet mag uitbreiden. Voor geen meter.
Daarom kan de gemeente geen woning-
wetwoningen door middel van verkoop
aan de distrinutie onttrekken. Wij heb-
ben onze huurhuizen broodnodig om
de honderden woningzoekenden onder-
dak te helpen. Dat is met de woningen
waarover we beschikken al bijzonder ••
moeilijk, maar het zal nobtt lukken
wanneer we huizen gaan verkopen,
aldus Van der Mije.
Zijn betoog maakte zo'n indruk dat
ook de vvd besloot vooreerst niet lan-
ger aan te dringen op de verkoop van
gemeentewoningen aan de huur-
ders. Geen Baltimoorse toestanden
dus. Zeker niet in de eerstkomende
drie jaar. Waar niet is verliest zelfs de

keizer zijn recht, betoogde inspraak nu
afgevaardigde Flieringa. Wat hem be-
trof mocht men de verkoop wel tien
jaar in de ijskast zetten. Er is in de
verste verte geen kijk op. Iedereen
was het dil keer met hem eens.

t
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons heeft betekend, delen wij
u mede, dat hedenmiddag na een geduldig gedragen lijden afscheid van
ons heeft genomen mijn lieve man, onze vader en opa

JOSEPHUS JOHANNES VAN DEURSEN

op de leeftijd van 72 jaar.
E.M. van Deursen-van Kleeff
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 27 juni 1979.
Zandvoortselaan 140.

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbe-
toon, Poststraat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen al-
daar van 16.30-17.00 uur en van 19.30-20.00 uur. .

De gezongen Requiemmiszal worden opgedragen in de parochiekerk van
de H. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort op zaterdag 30 juni a.s. om
11.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. gedeelte
van de Alg. begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort om 12.00 uur.

Vrijdag om 19.30 uur vieren wij de avondmis tot intentie van de overle-
dene in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de
begraafplaats.

Met de hakken over de sloot ging de
gemeenteraad akkoord met een ekstra
subsidie van f. 13.000,- ter dekking
van het exploitatietekort van de haar-
lemse kunstijsbaan over het wintersei-
zoen '78-'79. De zes afgevaardigden van
de vvd.alsmede inspraak nu - fraktie-
voorzitter Flieringarwaren tegen. Zij v
vreesden dat het een ieder jaar weer-
kerende geschiedenis zou worden. Met
een ijsbaan in Amsterdam is een derge-
lijk projekt in Haarlem geen haalbare
zaak, aldus Flieringa. De liberalen von-
den dat de ijsbaandirektie eerst maar
eens andere bronnen moest aanboren
om het gat in de financiën te dichten.
Verhogingen van de tarieven bijvoor-
beeld.

Het verzoek van de folklorevereniging
'De Wurf' om een financiële bijdrage
in de kosten van een door de vereni-
ging te organiseren landelijke folkloris-
tiese manifestatie, viel bij pvda-afge-
vaardigde Toonen niet in goede aarde.
Nu de gemeente heeft besloten de jaar-
lijkse subsidie aan de vvv niet te ver-
hogen omdat het zandvoortse bedrijfs-
leven onvoldoende aan het teeristen-
buro bijdraagt, probeert men op deze
wijze aan de benodigde gelden voor de
evenementen te komen, aldus Toonen.
Maardaar trapte hij niet in. Hij voelde
toch al niets voor klompendans en
baaie rok en op deze manier helemaal
niet. Toonen bleef alleen in zijn op-
vatting. Kollege en de raad vonden
een dergelijke attraktie in.de zomer-
maanden heel aardig. Ook voor de in-
woners.

( LM. )

weth. Van der Mij e:
Zandvoort kan geen huurwo-
ning missen . . .

CIRCUIT

DVOORT
AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK

Di. WIELERWEDSTRIJDEN
Wo. VAN DER VOET^

rijvaardigheidsopleiding.
Do. GIJS VAN LENNEP

cursus rijvaardigheid.
Za. MAC ZANDVOORT

training motoren
Zo. MAC ZANDVOORT

motorrace

Inlichtingen
Tel. 8284

GEACHTE CLIËNTEN

Hierbij delen wij U mede
dat met ingang van l juli a.s.
de zaak gesloten wordt.

Wij danken U voor het
genoten vertrouwen.

HERENKAPSALON
Peter en Coby Poeke
Haltestraat 14

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 1 juli a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, mmv. kerk-

koor.
Geen Jeugd kapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 juli a.s.:
09.30 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. P. van Hall.

PROTESTANTENBOND
zondag 1 juli a.s.:
10.30 uur : ons niet bekend.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 juni a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel en

samenzang,
zondag 1 juli a.s.:
08.45 stille echaristieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli a.s.:
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7
flat 4, tel. 4277.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant b v,
Koninginneweg l, Zandvoort



groeten uit zandvoort

Vandaag een ansichtkaart van de hervormde kerk, waar a.s. zondagavond om
half acht een samenkomst zal zijn ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan.
Niet zo verwonderlijk dus dat wij er in onze rubriek 'Groeten uit Zandvoort'
aandacht voor vragen. De kerk is gebouwd op de plaats van de vorige, die uit
de middeleeuwen stamde en in 1848 gesloopt werd, waarbij' de toren gespaard
bleef. In 1618 werd op de toren een nieuwe spits aangebracht, in 1871 werd
hij hersteld en in 1955 grondig gerestaureerd. Het is toch wel aardig je te reali-
seren dat die 's avonds verlichte toren de tachtigjarige oorlog heeft overleefd.
Van eerbiedwaardige leef tijd zijn trouwens ook de luidklok die volgens het
randschrift uit 1493 stamt, de bijbel (helemaal gaaf en compleet) uit 1663 en
het koperen doopvont dat van 1655 dateert. Een indrukwekkende rij van
predikanten heeft vanaf de fraai gebeeldhouwde preekstoel het Woord verkon-
digd. Minder lang is de rij van kosters, maar ook zij hebben een belangrijk
aandeel gehad in het kerkelijk leven. Vanzelfsprekend schiet ons de naam van
de in 1835 geboren Jan Snijer, Lange Jan, te binnen die bij al zijn functies
ook die van koster uitoefende en vanuit het torenraampje een goed gezicht
op het kerkhof had, waardoor hij bij een begrafenis precies het moment wist
waarop hij de klok moest luiden. Zondagavond zullen ambtsdragers in de
hervormde kerk tijdens een rondleiding deze en tal van andere herinneringen
ophalen, terwijl belangstellenden bovendien gelegenheid krijgen, het befaam-
de Knipscheer-orgel te bekijken en te beluisteren.

ZANDVOORT HEEFT WEER EEN DORPSOMROEPER

Zoals een heleboel andere zaken is ook hij te-
ruggekomen, ae dorpsomroeper. Net als de
lampetkan, de po en het pétroleumstelletje.
Behoorden de eerste twee voorwerpen vroeger
tot de intimiteit van de slaapkamer, tegen-
woordig prijken ze uitdagend met bloemen
voor het raam. En het pétroleumstelletje
staat niet meer op het aanrecht met een pan
sudderende osselappen maar in de vensterbank
met een Kaapse viool. De omroeper echter,
die Zandvoort sedert vanmiddag weer in haar
midden heeft, kwam terug zoals hij ging: in
Zandvoorts kostuum, met stentorstem en
koperen klink, met dit verschil dat verloren
sieraden, zoekgeraakte portemonnaies en wég-
gelopen honden niet meer tot zijn domein be-
horen. De terugkeer van de dorpsomroeper is
te danken aan een initiatief van de Evenemen-
tencommissie van de V.V.V. en het ligt dus
voor de hand dat het om door haar georgani-
seerde evenementen gaat. Maar ook door an-
dere verenigingen geplande aktiviteiten zullen
gedurende de zomermaanden drie maal per
week in het centrum van het dorp worden
omgeroepen.
Ongetwijfeld zal dorpsomroeper Piet van der
Veld net zoveel aandacht krijgen als zijn
illustere voorgangers, die we voor het gemak
maar bij hun bijnamen noemen: Lange Jan,
de Puur, de Bokkum en Klaas de Zeebeer.
Maar tijden veranderen. Geen vissersvloot,
geen visafslag op het strand en dus ook niet
meer de roep: fc
'Alle gee die garnael kopen A
wul die kommen an zee! ' v

vrijag 3 augustus vanaf20:30y^&0-£$jgï$
'life-jazz' in onderstaande'î î̂ ^^nj:<^^

Het Wapen van Zandvoort • f||j|
De Hobbit« C^ai^^^j^

Kousepael * Albatros • ̂ 00̂
Qornstee * Club Véit^H^^^i^
volg de jazz-route / zie krant van V\^ I il

IIII
zaterdag 4 augustus, vanaf 17.00 uur

'life-jazz op het Gasthuispleïn, m.m.v.:
Joseph Lam • The Millers m,ni.v.
vocaliste Susy Miller • Jtouis van
Dijk • Jaap Dekkers Boogy Set
Revival Jassband • Hans Keune
Kwartet m,m.v. Ruud Brink en
Milly Scott • Savoy Jazz-men

Vanaf 12.00 uur street-parade door Joseph Lam

van 27 juli tot 13 augustus, een unieke verzameling
Jazz-literatuur in de bibliotheek aan de Prinsseweg

ABT
27 juli tot 13 augustus, expositie van Jazz-musici
door Boy ten Have. woensdag l augustus, unieke

jazzfilms - 20.00-22.30 uur - in het
Cultureel Centrum / Gasthuisplein .Vrije toegang;

zondag 5 augustus, 11.30 uur interkerkelijke
samenkomst op het Gasthuisplein met véél Jatz
Toegang van alle evenementen^ gr̂ s; \tóör meer ̂

informatie zie de speciale Jazz-expresskrant bij het
VW. Organisatie W.H.W., onder auspidën vaii d(||l

VW en in samenwerking met sociëteit puysterghast.
ontwerp : de zwager reklame/zandvoort

Piet van der Veld
in Wurf-kostuum met
mijnstok

één van de voorgangers van Piet van der Veld

steun
ons werk

INTERNATIONAL
^ giro

454000

SEIZOENEVENEMENTEN
30 juni t.e.m. 8 juli a.s.:
Vanaf morgen t.e.m. zondag 8 juli a.s.
luidt het programma als volgt:

zaterdag 30 juni :
Vliegerwedstrijden op het parkeerter-
rein Zuid om de Zilveren Vlieg van
Zandvoort, aanvang 14.00 uur.
Zomerkonsert van het Noordholl. Philh.
Orke'st met Herman Krebbers als solist
in herv. kerk aan het Kerkplein, aan-
vang 20.30 uur.

zaterdag 30 juni en zondag 1 juli :
Open windsurfwedstrijden, Branding-
surfschool Klijn, start 10.00 uur.

woensdag 4 juli :
Wandelpuzzeltocht, Strandweg / Roton-
de, begin 19.30 uur.

donderdag 5 jul i :
Konsert Zandvoortse Muziekkapel van
Hulsmanshof, aanvang 20.00 uur.

zondag 8 juli :
Zeilwedstrijden Watersportvereniging
Zandvoort voor de kust van boulevard
Paulus Loot, afvaart 11.00 uur.
Start Open Tennistoernooi B en C in
het tennispark De Glee.

De Wandelpuzzeltocht op 4 juli is een
nieuwe attraktie van de evenementen-
kommissie van vvv- Zandvoort. De wan-
delpuzzeltocht speelt zich af op ée'n
plaats : de Rotonde. Het parkoers wordt
uitgezet op de gekleurde tegelbanen,
waarop de deelnemers een aantal van
te voren verstrekte puzzelopdrachten
moeten uitvoeren. Voor de winnaars
zijn prijzen beschikbaar die betrekking
hebben op de wandelsport. Zij zullen
na afloop van het evenement worden
uitgereikt in restaurant Stella Maris
aan de Rotonde.



NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST

Zaterdag, 30 juni 1979 in de
Hervormde Kerk te Zandvoort

Aanvang 20.30 uur.
Dirigent: André Vandernoot

Solist: Herman Krebbers, viool

Het programma vermeldt werken van Bach,
Mozart en van Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a f. 8.- p.p. (voor houders
van een CJP of een Pas '65 f. 4.- p.p.) bij het VVV-
kantoor.Schoolpleinl (tel.7947),Zwembad "De Duin-
pan", Vondellaan 37 (tel. 2170) en Bloemenmagazijn
W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout
(023-241661).

Met spoed gevraagd

lieve
voor jongetje van 4 jaar voor de schoolvakantie
vanaf 9 juli 12.30 uur - 17.30 uur, maandag t.e.
m. vrijdag.

Met vakantieafspraken kan rekening worden ge-
houden.

R.F. Molenaar, Kostverlorenstraat 60 a, telefoon
na 18.30 uur 6990.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 2 juli 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecre-
tarie, bureau volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening, voor een ieder ter inzage
ligt een bouwplan tot het uitbreiden van
de woning Hogeweg 40.
Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij bur-
gemeester en wethouders bezwaren tegen
dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 20 juni 1979.
De Burgemeester voornoemd,
H.Machielsen.

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL
voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

LldNBMj

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

RozenstraaïlS / Haarlem / (O23) 316035

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 2 juli 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage ligt een
bouwplan tot het oprichten van een club-
gebouw in het binnenterrein van het circuit-
gebied.
Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen dit
bouwplan indienen.

Zandvoort, 22 juni 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

omroepers

P.A.H. WIJNANDS
tandarts

Afwezig van donderdag 5
juli t.e.m. vrijdag 20 juli.
Dringende spoedgevallen
bellen 3026.
's avonds en gedurende de
weekeinden 023-313233.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Z'andvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Dnikt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

VERSTEEGE
•& ttoeetoieletbebrijt

JMttscraat 18 • Zanbbooct
02507-4400

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Miauw Noord
Tel. 21 29.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

. ^Balledux &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

SckitdeesUdeüt
Tel."

H.C. tfttt» £0? 1636

H W. COSTER B.V
Makelaar o.g.

m
LJdHBM
LidMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Vooraan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

"l/T VERSTEEGE
Wjtmi O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
i

Nieuwe en gebruikte auto's
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strandkommandant j.j. zijp met pensioen
Donderdagmiddag werd in de kantine
van het politieburo afscheid genomen
van adjudant J.J. Zijp, sedert 1972
kommandant van het detachement
strandpolitie.

Na een welkomstwoord van de heer
Methorst, chef administratie, die ook
de verschillende sprekers inleidde, be-
lichtte korpschef Van Maris de politie-
loopbaan van de scheidende adjudant
die, en dat noemde spreker uniek, zich
geheel bij het Zandvoortse korps heeft
voltrokken, met als gevolg dat de heer
Zijp vier burgemeesters heeft meege-
maakt. Het welzijn van miljoenen
strandrekreanten was bij hem in goede
handen want hij voelde zich altijd aan-
getrokken tot het hulpverlenende aspekt
van de politie, een gevolg van zijn so-
ciaal maatschappelijke instelling. 'Al is
het bondswerk bij de politie niet popu-
lair, voor je inspanning ter verbetering
van de arbeidsvoorwaarden van het per-

mevr. Kraan - Meeth

soneel is men je dankbaar' aldus de
heer Van Maris, die het gebruikelijke
afscheidskado, een herinneringsschild
met het politiewapen en het devies,
vergezeld liet gaan van een paar stevige
fietstassen en een fraaie plant voor me-
vrouw Zijp, 'voor haar bemoediging, op-
vang en het fungeren als klankbord'.
Burgemeester Machielsen was van me-
ning dat het strand en kommandant
Zijp bij elkaar horen en daarom juichte
spreker het toe dat dit door zijn benoe-
ming tot plaatselijke kommissielid van
de KIMZHRM zo blijft. Daarna maakte
de heer Machielsen bekend dat ook van-
uit de samenleving het belangrijke werk
van adjudant Zijp gewaardeerd werd en
bekroond met de eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nas-
sau, een onderscheiding waar de burge-
meester persoonlijk veel waarde aan
hecht. Alvorens een nieuwe spreker aan
te kondigen feliciteerde de heer Met-
horst dochter Jolanda van het echtpaar
Zijp, die zo juist geslaagd was voor het
diploma buro-sekretaresse en in ver-
band met de uitreiking daarvan de fees-
telijke bijeenkomst moest verlaten. De
opvolger van de heer Zijp, de heer Bar-
mentlo, hield een hartverwarmende
toespraak waarin hij zei zich met dank-
baarheid te herinneren hoe hij 18 jaar
geleden door het echtpaar Zijp werd
opgevangen. Het kado dat de heer
Barmentlo namens het stranddetach-
ment overhandigde was een schilderij
van de Rotonde, gemaakt door kollega
T.A. Nobel, waarmee deze veel sukses
oogstte. Voor mevrouw Zijp waren er
bloemen die, evenals het lint, in de
Zandvoortse kleuren waren gehouden.
Adjudant Pelder van de Heemstede Ge-
meentepol itie haalde in een uitvoerig
betoog herinneringen op aan hun sa-
menwerking in het bestuur van St. Mi-
chaël en onderstreepte zijn woorden
met een kadobon. Oud-kollega Van
Waardenberg noemde in een geestige
toespraak Jaap Zijp als strandkomman-
dant een fijne kollega en uit zijn woor-
den begreep iedereen dat er in die tijd
op de post heel wat afgelachen was.
Maar ook werd er deze middag in de
kantine gelachen toen de heer Methorst
het woord voerde en de behuizing be-
scheef van de administratie op het ou-
de politieburo : 'achter de visjes', een
plek die ijlings verlaten werd 'toen de
visjes ook naar binnen gingen spugen'.
Namens de reservepol itie overhandigde
kommandant Methorst een bon voor
tuingereedschap. Het fraaie boeket dat
hij mevrouw Zijp overhandigde ontlok-
te haar de opmerking dat zij wel het
middelpunt leek. Tot slot schonk de
heer Methorst de twee nieuwe adju-
danten Barmentlo en Van Roon (voor
hem Ab en Gerard) namens de reserve-
politie een geschenkenbon met de

hoop op een prettige samenwerking. En
toen kwam als laatste spreker de heer
Zijp zelf die de burgemeester verzocht
zijn dank voor de onderscheiding aan
de koningin over te brengen, waarna
hij iedere toespraak in welgekozen
woorden beantwoordde met als slot de
wens voor de heer Van Maris dat deze
de eerste steenlegging van het nieuwe
politieburo zou mogen meemaken, een
buro dat dan wel 'op een voor ons ge-
schikte plaats zou moeten komen'. Het
deed bijzonder sympathiek aan dat de
heer Zijp in zijn dankwoord tot de
pers, radio en tv. begon met de beide
plaatselijke bladen veel lof toe te
zwaaien. Uniek ! En helemaal uniek
was dat mevrouw Zijp, terwijl haar
man daar helemaal onkundig van was,
in een alleraardigst gedicht 'de beste
politiemensen' dank bracht.
Een uurtje later zaten alle kollega's, maar
het uniform nu verwisseld voor luchti-
ger kledij, weer bij elkaar in het strand-

paviljoen 'Terminus' waar de heer Zijp
door de vier kampeerverenigingen een
fiets met versnellingen werd aangebo-
den. De heer Van Ast die namens hen
het woord voerde memoreerde de pret-
tige verstandhouding die er altijd tus-
sen de kampeerders en de strandpolitie
had bestaan.
Jelle Attema, die als vriend één van zijn
fameuze toespraken hield liet deze ver-
gezeld gaan van een wekker-radio. Tot
lang na het geplande uur was het een
komen en gaan van o.a. bestuursleden
KNZH RM,'strandpachters, strandpoli-
tie Noordwijk en het komplete be-
stuur van de Zandvoortse Reddingsbri-
gade, waarmee de woorden van burge-
meester Machielsen duidelijk bewaar-
heid werden : adjudant Zijp en het
strand horen bij elkaar !

waterstanden

juli H.W L.W H. W L.W

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

08.31
09.21
10.16
11.24
00.29
00.55
01.53
02.44
03.31
04.17
05.00
05.49
06.33
07.27
08.11

16.34
17.24
18.21
19.28
08.33
08.59
09.54
10.49
11.34
12.20
13.02
13.55
14.39
15.30
16.14

20.57
21.59
22.44
23.50
- .-
13.30
14.25
15.15
15.59
16.48
1 7.3"3
18.09
19.05
19.53
20.^5

05.00
06.06
06.49
07.53
20.47
21.36
22.31
23.18
00.03
00.55
01.37
02.12
03.08
03.59
04.50

krakers brederodestraat 1
vrezen dakloos te worden foto

Jacob Koning

Door de nieuwbouwplannen op de
plaats van de voormalige artsenprak-
tijk op de hoek van de Brederode-
straat en de Dr. C.A. Gerkestraat v re-
ze n de krakers van het pand binnen-
kort door de gemeente op straat te wor-
den gezet.

Zoals bekend wil de woningbouwver-
eniging 'Eendracht Maakt Macht' na af-
braak van de vroegere dokterswoning
op de grond een- en tweekamerwonin-
gen bouwen voor alleenstaanden en klei-
ne huishoudens. Wanneer het projekt
door de planologiese dienst van de pro-
vincie wordt goedgekeurd wil men zo
spoedig mogelijk met de bouw begin-
nen. Vorige week heeft de gemeente-
raad het kollege van b en w gemachtigd
de daarvoor benodigde procedure in
werking te stellen.
De krakers van Brederodestraat 1 zien
in het plan van EMM geen oplos-
sing voor hun hu'svestingsmoei-

lijkheden en vrezen dat men hen zal
dwingen te 'wijken voor deze zoge-
naamde woningbouw'. Wanneer het
plan is gerealiseerd zal bij de toewij-
zing van de appartementen de oude
verdeelsleutel -het zgn. nummersy-
steem -worden gehanteerd, zeggen de
krakers. Een systeem waarbij de jonge-
ren van Zandvoort niet aan bod komen,
stellen zij. Aan daadwerkelijke urgentie

zoals die van de krakers heeft men
hier geen boodschap, aldus de huidige
bewoners van Brederodestraat 1 in een
vorige week door hen uitgegeven sten-
cii.
Waren er oorspronkelijk vier, thans ver-
blijven er negen krakers in de woning.
Verscheidene van hen zouden aan
grote psychiese spanningen bloot staan
vanwege de dreigende ontruiming van
het gebouw. De krakers wijzen verder
in hun bulletin op de voorzieningen
die zij de afgelopen maanden in het
pand hebben aangebracht waardoor

een leefbare woonsituatie tot stand is
gekomen. Wanneer wij de woning moe-
ten verlaten is er voor ons nergens an-
ders onderdak in Zandvoort, aldus de
bewoners van pand Brederodestraat 1.

Twee van de vier initiatiefnemers van
de kraakaktie die in het stencil worden
genoemd, de heren Chris Tonbreeker
en Roland van Tetterode, stellen er
prijs op te verklaren dat hun namen
zonder hun voorkennis en toestemming
in het stuk worden genoemd. Zij heb-
ben Brederodestraat 1 sinds lang verla-
ten en het gemeentebestuur is daarvan
op de hoogte. Tonbreeker en Van Tet-
terode zijn het evenmin eens met de
strekking van de krakerspublikatie. Bij
de kraakaktie is uitdrukkelijk de toe-
zegging gedaan dat het gebouw vrijwil-
lig door de bewoners zou worden op-
gegeven en ontruimd.wanneer het
terrein van het huis wordt aangewe-
zen voor sociale woningbouw.

• Afgelopen week we/den weer een
groot aantal diefstallen bij de politie
gemeld. Tussen woensdag en zondag
verdwenen elf auto's, circa negen fiet-
sen en enkele bromfietsen. Bromfiets-
helmen zijn ook zeer in trek bij het
gilde der langvingerigen. Het-ging er
met een half dozijn hoofdbeschermers
vandoor. Bij ontvreemding van een
drietal portemonnaies raakten de eige-
naars'in totaal f. 860,- kwijt. Bij inbra-
ken in geparkeerd staande auto's, vijf-
tien in totaal, verdwenen diverse ge-
bruiksgoederen.

• Zoals reeds bericht stond het gok-
ken bij de vorige week gehouden kor-
tebaandraverijen op de boulevard Bar-
naart centraal. De belangstelling gold
niet alleen de officiële totalisator. Een
18-jarige ingezetene van Den Haag
werd door de politie op heterdaad be-
trapt bij het illegaal wedden^Een van
de velen die zich daarmee bezig hiel-
den, volgens kenners van de paarden-
sport.

• De duiven van de leden van de post-
duivenvereniging PV Pleines namen on-
langs deel aan een wedvlucht v.a. Orle-
ans. De volgorde van binnenkomst van
de duiven luidt :
comb. Terol - Sinnige 1 - 2 - 3 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 11; P. Koper 4; comb Meulen
Koper 10- 12;Jb. Koper 13- 17; J. de
Vos 14 - 20 en comb. Molenaar - Brune
15-18.

• De.navolgende leerlingen van de chr.
mavo aan de Sophiaweg zijn geslaagd
voor het mavo-4 eksamen, 2e tijdvak :
Karina Drommel, Mathieu Emmen, Adri
Keur, Marion Mik, Eric Scholten en
Yvonne ter Wolbeek.

• Andrea Jansen, Els Koning en Ton
Weber, leerlingen van de openbare
mavo Wim Gertenbach aan de Zand-
voortselaan, zijn geslaagd voor het
hereksamen voor het mavo-diploma.

SEIZOENEVENEMENTEN
t.e.m. 8 juli a.s.:

woensdag 4 juli :
Wandelpuzzeltocht, Strandw'eg / Roton-
de, begin 19.30 uur.

donderdag 5 juli :
Konsert Zandvoortse Muziekkapel van
Hulsmanshof, aanvang 20.00 uur.

zondag 8 juli :
Zeilwedstrijden Watersportvereniging
Zandvoort voor de kust van boulevard
Paulus Loot, afvaart 11.00 uur.
Start Open Tennistoernooi B en C in
het tennispark De Glee.

De Wandelpuzzeltocht op 4 juli is een
nieuwe attraktie van de evenementen-
kommissie van vvv- Zandvoort. De wan-
delpuzzeltocht speelt zich af op één
plaats : de Rotonde. Het parkoers wordt
uitgezet op de gekleurde tegelbanen,
waarop de deelnemers een aantal van
te voren verstrekte puzzelopdrachten
moeten uitvoeren. Voor de winnaars
zijn prijzen beschikbaar die betrekking
hebben op de wandelsport. Zij zullen
na afloop van het evenement worden
uitgereikt in restaurant Stella Maris
aan de Rotonde.



dorpsomroeper
in f unktie foto Jacob Koning

Zij die vrijdagmiddag, aangetrokken door het mooie weer, even Zand-
voort gingen verkennen waren getuige van een aardig gebeuren : burge-
meester Machielsen overhandigde de koperen klink van de gemeente
aan de nieuwe dorpsomroeper. Piet van der Veld. Is de dorpsomroeper
dus nieuw, de klink is dat zeker niet want die werd in de vorige eeuw
al gebruikt voor'het doen van mededelingen.
Net als vroeger is de omroeper weer regelmatig in het dorp te beluisteren,
zij het dat de aard van de berichten veranderd is. Nu zijn het de door de
evenementenkommissie van de vvv geplande aktiviteiten waar hij de aan-
dacht voor vraagt.

130-jarige herdacht
Het 130-jarig bestaan van de hervormde
kerk was voor het kerkbestuur aanleiding
er zondagavond een samenkomst te
houden, waaraan de organisten H. E.
van Amerom en G. van Zwieten de
Blom hun medewerking verleenden.

Na een inleidend woord door de presi-
dent kerkvoogd de heer K. Tilstra, ge-
volgd door orgelspel en samenzang
hield de heer M.B.V. Jansen, skriba
van het kollege van*kerkvoogden een
boeiende kauserie over de geschiede-
nis van het kerkgebouw. Beginnend
bij het jaar 1493 maakte de heer Jan-
sen met de ruim honderd aanwezigen
zondagavond een wandeling door de
geschiedenis van de kerk, stilstaand

mevr. Kraan - Meeth

bij enkele punten : de beeldenstorm
in 1566, de hagepreken in de duinen,
de eerste, in 1586 beroepen predikant,
het moderniseren van de toren in 1789
en een ekstra lange stop bij de amster-
damse koopman Paulus Loot, die in
1722 de ambachtsheerlijkheid Zand-
voort kocht voor f. 10.500,--, er me-
teen maar wat duinen bij nam voor
f. 4.410,- en voor f. 300,-- toen ook
nog maar het bode-ambt. Hij was het

' die de muren van de kerk liet herstel-
len en een nieuwe preekstoel, nieuwe
ramen en nieuwe vloerstenen liet ma-
ken. Maar ook zorgde Paulus Loot er
voor dat zijn naam onverbrekelijk aan
Zandvoort verbonden zou blijven want
hij liet testamentair vastleggen dat zijn
rustplaats tot in lengte van dagen in

goede staat zou moeten worden ge-
houden. Iedereen die in de kerk de
grafkapel van de familie Loot bekijkt
met de marmeren omlijsting van de in-
gang en bovenop het in marmer aan-
gebrachte ornament dat een loods
met een dieplood in de hand voorstelt
kan konstateren dat zijn wensen ook
nu nog eerbiedigd worden.
Het waren niet alleen de interessante
gebeurtenissen maar ook de onderhou-
dende manier waarop de heer Jansen ze
vertelde die deze kauserie, gevolgd
door een rondleiding zo aardig maak-
ten. Bijzonderheden over het orgel,
in 1848 gebouwd door de orgelbou-
wer Knipscheer en geschonken door
een toenmalige badgast C. Santhagens,
werden vermeld door de organist Van
Zwieten de Blom die liefdevol konsta-
teerde dat het een mooi instrument is,
'een orgel om erg zuinig op te zijn'.
Interessant was de tafel met dokumen-
ten uit de geschiedenis van de kerk,
zoals handelingen uit de kerkeraads-
vergadering uit 1682 onder leiding van
Ds. J. van Rhee, kontrakt voor het
schoonmaken en herstellen van het
kerkorgel voor f. 385,-- en het busje
voor plaatsengeld.
Op 11 en 25 juli en 8 augustus a.s.
vindt er in de kerk een zomerzanga-
vond plaats, aanvang 8 uur, en na af-
loop zal de heer Jansen opnieuw het
een en ander over de historie van de
kerk vertellen, gevolgd door een rond-
leiding. Na wat wij zondagavond za-
gen en beluisterden kunnen wij deze
avonden alleen maar van harte aan-
bevelen!

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 .- 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

P.A.H. WIJNANDS
tandarts -

Afwezig van donderdag 5
juli t.e.m. vrijdag 20 juli.

Dringende spoedgevallen
bellen 3028.
's avonds en gedurende de
weekeinden 023-313233.

ABONNEMENT

BEULEN

familieberichten familieberichten

DANKBETUIGING

Diep getroffen door zovele blijken van sympathie en liefde die-
we van de Ouders, Oudercommissie, de kinderen, het onderwij-
zend personeel en andere belangstellenden mochten ontvangen,
willen wij langs deze weg onze welgemeende dank betuigen.
Zij allen hebben het afscheid van mij als hoofd van de Beatrix-
school tot een voor ons onvergetelijke dag gemaakt.

A.L. Moll
A. Moll - Pleijsier

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties
QASGEYSERS • QASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR • GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 26 juni
1979 op grond van artikel 21 van deze wet •>
heeft verklaard, dat voor de percelen:
1. Herman Heijermansweg l (Het Huis in de

Duinen)
2. Kostverlorenstraat 92 en 94 en omgeving
3. Brederodestraat l
4. Zeestraat, Koningstraat (ged.), Koning-

inneweg 19 t/m 43 (oneven), Hogeweg,
Brederodestraat, Oosterparkstraat, Wester-
Parkstraat, Paradijsweg en Zuiderstraat

bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 27 juni 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

v

anti-circuit komité
wil in werkgroep
Het Anti-circuit komité is ernstig te-
leurgesteld over de reaktie van bu r ge-
meester Machielsen op een vraag van
het D'66 raadslid Van Erp, waarom hij
het komité niet heeft gevraagd zitting
te nemen in de onlangs gevormde ge-
meentelijke werkgroep die maatregelen
moet voorbereiden ter beteugeling van
het circuit-lawaai.

De heer Machielsen acht de aanwezig;,
heid van het Anti-circuit komité over-
bodig omdat zijn inziens met de op-
dracht aan de werkgroep wordt tege-
moet gekomen aan de wensen van het
komité inzake de beperking van de ge-
luidshinder.
Het komité vindt dit geen argument.
De organisatie is juist in het leven ge-
roepen om het lawaai van de racebaan
daadwerkelijk en effektief te bestrij-
den. De initiatiefnemers herinneren
er aan dat de rijksoverheid het komi-
té om die reden wel uitnodigde om
deel te nemen aan de werkzaamheden
van een speciaal door de minister in
het leven geroepen kommissie ter be-
studering van de lawaaioverlast van de
zandvoortse racebaan. Het komité
werd door de toenmalige bewindsvrou-
we als direkt belanghebbende erkend en
bij de besprekingen als een gelijkwaar-
dige partner beschouwd. Dat burge-
meester Machielsen dit goede voorbeeld
van de minister niet heeft gevolgd,
wordt door het komité dan ook in ho-
ge mate betreurd. Bovendien wordt
het vertrouwen in een zo objektief mo-
gelijke benadering van het lawaaipro-
bleem geschaad door geluidsproducent
Cenav wel in de werkgroep op te ne-
men, aldus het komité. Het hoopt dat
het gemeentebestuur alsnog tot het in-
zicht zal komen dat het zelfs de schijn
van een eenzijdige aanpak dient te ver-
mijden. Zeker als zulke belangrijke za-
ken als volksgezondheid en leefklimaat
n>-> hof <;r>°l staan. »

Verder is het komité van oordeel dat
de gemeentelijke werkgroep nog met
een deskundige op het gebied van de
energiebesparing moet worden uitge-
breid. Het circuit pleegt niet alleen een
aanslag op het woon- en leefmiljeu
maar is bovendien een brandstofverslin-
dend projekt. Wanneer in de naaste toe-
komst ook van gemeentewege maatre-
gelen worden genomen op het gebied
van het energieverbruik zal men voor
het circuit geen uitzondering kunnen
maken. Reden temeer om zich ernstig
te bezinnen op het circuitvraagstuk,
aldus het Anti-circuit komité tegen-
ovér een medewerker van de koerant.
De miljeugroep wil nog even kwijt dat
het dit weekeind weer bar en boos
was met het lawaai. Alle voorschriften
t.a.v. het gebruik van geluiddempers
ten spijt.

steun
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gs vinden grondaankoop te duur foto Jacob Koning

De voorspelling van het raadslid Gielen
is uitgekomen. Gedeputeerde Staten
van Noord Holland vinden de aankoop
door de gemeente van het duinterrein
van jhr. Quarles van Ufford aan de kop
van de Corn. van der Werffstraat in
Zandvoort-zuid,te duur.

Deze week hebben zij het kollege van
b en w in overweging gegeven opnieuw

met de eigenaar over de prijs van de
grond te onderhandelen. Die moet
een stuk lager liggen dan de huidige
f. 7,-- per m2 willen gedeputeerden hun
goedkeuring verlenen aan de koop door
de gemeenteraad. Deze som die Quar-
les van Ufford voor het stuk duin-
terrein vraagt draagt volgens het provin-
ciaal bestuur één 'prijsopdrijvend karak-
ter'. Het is overigens de vraag of b en

w het advies van gs om weer met de
grondeigenaar te gaan praten op korte
termijn zullen opvolgen. De jonkheer
heeft het kollege destijds meegedeeld,
dat wanneer Zandvoort de grond niet
voor genoemd bedrag mag kopen, hij
voorlopig van verkoop zou afzien.
Vanuit de gemeenteraad werd er bij
behandeling van de grondaankoop in
maart j.I. bij b en w op aangedrongen

alles in het werk te stellen het terrein
in bezit van de gemeente te krijgen.
Dit werd, met name door de socialis-
ten, als de beste waarborg beschouwd
om ongewenste ontwikkelingen te
voorkomen. De raad zal direkt na af-
loop van het zomerreces door het da-
gel ijks bestuur van de gemeente over
de zienswijze van gs worden ge-
informeerd.

vliegers gingen weer hoog
Dat Fly Away niet een zuiver Zand-
voortse aangelegenheid is bleek zater-
dagmiddag op het parkeerterrein 'De
Zuid' toen zich onder de dertig vlie-
gerenthousiasten zelfs een deelnemer
uit New Orleans en één uit Duitsland
bevond. Maar ook zonder deze buiten-
landse deelneming was dit al duidelijk
want om precies 2 uur, het vastgestelde
tijdstip, luidde de startbel. Geen Zand-
voorts kwartiertje dus !

Westenwind en zon ! Ideaal weer voor
de jaarlijkse strijd om de Zilveren Vlieg,
het door edelsmid Joop Eekels vervaar-
digde kleinood. De jury, bestaande uit
mevrouw Couvreur en de heren Schuur-
man en Zonneveld, had het niet makke-
lijk, want eer> van de drie voorwaarden
waaraan de vliegers moesten voldoen
was één uur stabiel in de lucht staan,
en houd dat in een veld van dertig vlie-
gers maar eens in de gaten ! Toch

mevr. Kraan - Meeth

bleken hun bevindingen na afloop aar-
dig overeen te stemmen en kon de heer
Van Tetterode (we laten benamingen
als 'initiatiefnemer' en 'geestelijke va-
der' na al die jaren nu maar achterwe-
ge) de prijswinnaars bekend maken.
De Zilveren Vlieg kwam in het bezit
van J. Hemelrijk uit Amsterdam. De
tweede en derde prijs, bestaande uit
een medaille, waren voor resp. J.A.
Verhey uit Den Haag en Donald Ken-
beek uit Haarlem. Alle drie hebben
zich, met zeven anderen, geplaatst voor
de finale Nationale Kampioenschap-
pen vliegeren 1979 die op 8 september
zullen worden gehouden. Die zeven
zijn :
C. Buisman - Amsterdam; Ronald Kra-
mer - Amsterdam; Marvin Flanders -
Zandvoort ; Garrelt van Hall - Zand-
voort; Van Aken - Den Haag; Hans
Geurts - Bloemendaal (winnaar Kerst-
vlucht 1978) ; Pieter Hoogvorst.

is de werkgroep haar dan ook heel er- '
kentelijk. Ook dank voor de heer Wol-
zak en zijn personeel voor het beschik-
baarstellen van het parkeerterrein (en
koffie ! ) en voor Tjap Europa, de nieu-
we loot van Nijverdal ten Cate, die bij
al haar korrespondentie het Fly Away
Vliegplan 1979 insluit.
Fotograaf Fred Hehl legde het allemaal
weer vast op de gevoelige plaat en
kommentator Rien Couvreur onderbrak
zijn mededelingen regelmatig voor aar-
dige muziek. Het enige dat tijdens dit ge-
slaagde vlieger gebeuren ontbrak was de
zorg voor de inwendige mens. En aan-
gezien de hardwerkende dames (Geert-
sema, Roozen en Sikkens) van de admi-
nistratie de oliebollen en hartige hapjes
nog veel meer misten dan wij zullen die
er een volgende keer beslist wel zijn.

burgerlijke stand

27 juni-3 juli 1979

overleden : Cornelis Gerardus Antho-
nius Koreman, oud 63 jaar.

ondertrouwd : Joseph Alphons Mo-
lenaar en Yvonne Maria Wintermans.

gehuwd : Johannes Boele Postma en
Ursula Lilo Bub ; René Rubeling en
Rosalina Cornelia Paap.

overleden buiten de gemeente : Jose-
phus Johannes van Deursen, oud 72
jaar ; Hendricus Snoeck, oud 62 jaar.

geboren buiten de gemeente : Saban
zv. M. Cakir en D. Uyük ; Robert Jan
Timo zv. A. de Vries en E. Dirksen ;
Cunthia Violetta dv. W. Betist en Y.
van Scheepen.

kor t ;& klein
0 Vanaf heden t.e.m. zondag is het
Dorpsplein gereserveerd voor een bra-
derie. In een dozijn stands worden
tussen 's morgens elf uur en 's avonds
tien uur artikelen van de meest uit-
eenlopende aard te koop aangeboden.
Produkten van handvaardigheid uit
de ontwikkelingslanden treft men aan

naast keramiek van eigen bodem, zil-
versmeedwerk, antiek, kuriosa, enz.
De door de winkeliers georganiseerde
openluchtverkoop wordt muzikaal om-
lijst door een hoofdstedelijke disko-
groep en een Surinaamse band. Verder
worden er tijdens de braderie-uren de-
monstraties gegeven van diverse ge-
vechtssporten.

• ledere maandag zal het bestuur van
Horeca Nederland, afd. Zandvoort, in
café Koper aan het Kerkplein van 12
tot 1 uur 'open huis' houden. Behalve
ondernemers in het horeca-wezen zijn
ook anderen van harte welkom. Proble-
men in de meest uitgebreide zin des
woords zullen onder de loep worden
genomen en zo mogelijk opgelost. Zo
zal o.m. worden getracht de verhou-
ding tussen gemeentebestuur en de
horeca-ondernemers soepeler te laten
verlopen.

• In verband met zijn vakantie zal
'wethouder Ide Murk Aukema van
financiën, onderwijs, kuituur en per-
soneelszaken vanaf heden t.e.m. 3 au-
gustus a.s. geen spreekuur houden.

op verkeer werd wel gelet
Twee deelnemers werden, hoewel hun
vlieger niet het voorgeschreven volle
uur in de lucht bleef, toch even in het
zonnetje gezet. Dat was van de ver
komende vijf-jarige Douglas Alsem
(New Orleans) die een T-shirt met
opschrift 'Zandvoort 150 jaar badplaats'
ontving en, als alle deelnemers trou-
wens, een Fly- Away-wing. Dit laatste
tot grote trots van zijn opa, een ex
boordwerktuigkundige bij de KLM
met 17.400 vlieguren. De tweede was
de heer Van Eer, die met zijn 68 jaar
de oudste deelnemer was en daarvoor
uit handen van Edo van Tetterode een
bekertje kreeg aangeboden.
Dat er ondanks strenge bezuinigings-
maatregelen bij de vvv haar evenemen-
tenkommissie toch tal van aktiviteiten
ontplooien kan is o.a. te danken aan de
Federatie Handelsvereniging (zeg maar
het Zandvoortse bedrijfsleven) en voor
haar aandeel in het Fly Away gebeuren

Burgemeester en wethouders wijzen de
kritiek van het vvd-raadslid Attema dat
op zondag 15 april j.l. -eerste psasdag-
door het ontbreken van voldoenoe bege-
leiding bij de afwikkeling van de ver-
keersstroom chaotiese toestanden zou-
den zijn ontstaan, van de hand.

Volgens het kollege is op die bewuste
zondag door de politie wel degelijk re-
gelend opgetreden op de kruispunten
Tolweg / Dr. C.A. Gerkestraat en Tol-
weg / Haarlemmerstraat, alsmede bij de
verkeerslichten op de Zandvoortselaan
ter hoogte van Nieuw Unicum. Wel
heeft de korpsleiding afgezien van het
instellen van permanent bemande ver-
keersposten omdat er geen sprake was
van een groot verkeersaanbod vanuit
de zijstaten van de hoofdroete. Dit
verkeer kon zich zonder al te veel moei-
te invoegen in de zeer langzaam rijden-
de file vanaf de Hogeweg en de Dr. C.A.

Gerkestraat richting Zandvoortselaan.
aldus het kollege in zijn schriftelijke
reaktie op de kritiek van Attema. B en
w merken over de door het raadslid ge-
wraakte verkeersafwikkeling nog op
dat de afvoer niet trager is verlopen
dan op andere drukke dagen het geval
is. De file was omstreeks half acht op-
gelost. M.a.w. de toestand was niet
ongewoon, maar de gebruikelijke misère
die op een vast tijdstip verdwijnt. In 't
niets.
Aan het slot van zijn antwoord gaat
het kollege even dieper in op de knel-
punten bij de afvoer van de gemotori-
seerde rekreanten. Die bevinden zich •
niet in Zandvoort, leggen b en w uit.
Het tempo waarmee het verkeer over
de Zandvoortselaan wordt afgevoerd,
wordt in hoofdzaak bepaald door de
verwerkings-kapaciteit van het verkeer
in Bloemendaal en Heemstede. Tussen
de politiepost Aerdenhout en de Heem-

steedse Dreef passeert het West-Oost
verkeer maar liefst vijf verkeerslichten.
Vooral de lichten bij de Herenweg ge-
ven oponthoud, omdat het verkeer op
deze plaats in verscheidene richtingen
moet worden verwerkt. Reden dat de
file op de Zandvoortselaan niet noe-
menswaard kan worden opgevoerd,
bericht het kollege aan Attema.
Overigens heeft de afgevaardigde wel
lang op een reaktie van het dagelijks
bestuur van de gemeente moeten wach-
ten.
Ruim twee maanden.
Waarschijnlijk verzeild geraakt in een
file.

eanduoortse Noerartf



fietsen over visscherspad familieberichten familieberichten

Het fietspad tussen Sophiaweg en Blin-
kertweg, waarvan een gedeelte voert
over het eeuwenoude Vissclierspad tus-
sen Zandvoort en Oven>een, is deze
week gereed gekomen en voor de fiet-
sers opengesteld Het fietspad met een
lengte van ongeveer 3 1/2 kilometet is
het eerste projekt m het kade/ van een
regionaal net van fiets-, wandel- en
ruiterpaden in Zuid-Kenncmerland De
aanleg van het njwielpad. waarvan de
kosten op f 620 000,- zijn begroot,
komt voor driekwai t voor rekening
van het ministerie van crm, de rest

wordt door de provincie Noordholland
gefinancierd. Het karwei is uitgevoerd
door de firma B. van Vuuren en Zn.
uit Beverwijk
Het ligt m de bedoeling dat het gedeel-
te van het pad langs de spoorlijn wordt
doorgetrokken naar Oven'een (Kraantje
Lek). Het gemeentebestuur van Zand-
voort heeft de provincie inmiddels ver-
zocht subsidie te verlenen voor een
aansluiting op het rijwielpad in Bent-
veld. Hiervoor willen b en w het tracé
van de vroegere tramlijn tussen Blin-
kertweg en Bentveldsweg gebruiken.

foto Jacob Koning

kasino's gaan bezoekers
automaties registreren
De kasino's in Zandvoort en Valken-
burg willen zo spoedig mogelijk over-
gaan tot de invoering van een automa-
tiese bezoekersregistratie om sneller en
beter dan thans het geval is te kunnen
bepalen wie er wel en wie niet in de
legale speelhuizen kan worden toege-
laten. Nog deze maand zal in het kasi-
no van Valkenburg de daarvoor beno-
digde apparatuur grondig worden be-
proefd.

BIJ het hanteren van het systeem zal de
privacy van de kasmospelers zoveel mo-
gelijk worden gewaarborgd De Stich-
ting Nationale Kasmospelen zal door
de staat worden verplicht de bezoekers
inzicht te geven in de over hen geno-
teerde en opgeslagen persoonsgegevens.
Voor de gasten die het met de inhoud
van het opgeslagen materiaal niet eens
zijn, dient een mogelijkheid van beroep
te worden ingesteld. Op deze wijze wil
men tot een zo objektief mogelijke be-
oordeling van de antecedenten van de
bezoekers komen.
Op dit moment zijn de kasino's in Zand-
voort en Valkenburg voor ongeveer dui-
zend personen, o.w een groot aantal
buitenlandei s, taboe. Volgens de kasi-
nodirektie hebben zij zich schuldig ge-,
maakt aan diverse vormen van wange-
drag in vaderlandse en buitenlandse
speelhuizen. De gegevens over deze
ongewenste lieden woiden door de
kasino's onderling uitgewisseld. Een
soort partikuhere Interpol. Door mid-
del van de geautomatiseerde registra-
tie kan dit m de naaste toekomst snel-
ler, efficiënter en nauwkeuriger geschie-
den, menen de kasino's.
Wat de bezoekersaantallen betreft
kunnen de speelhuizen m Zandvoort
en Valkenburg personen die uit de
band springen best missen. Vaak zijn
de kasino's zo vol dat er geen kip meer
bij kan. Daardoor worden, volgens een
lid van de Raad voor de Kasmospelen,
mensen gedwongen hun toevlucht te
zoeken in illegale gokhuizen De men-
sen zouden best legaal willen inzetten,
maar ze kunnen door de drukte niet bij
de speeltafels.komen, aldus deze op-
merkelijke verklaring voor het bestaan
van ondergrondse goktenten. Het moet
worden gezegd : deze 'analyse' is door

personen uit de kring van de Raad voor
de kasmospelen in nette bewoordingen
inmiddels als onzin bestempeld.
Een zwaarwegend argument voor de m-
voering van de kasino's was de aantrek-
kmgskracht op het toensties bezoek
aan ons land. Het zou deze tak van in-
dustrie een nieuwe impuls geven. Nou,
daar is totnogtoe weinig van gebleken.
Volgens een voorlopige konklusie van
de Raad voor de kasmospelen is de in-
vloed op het toerisme (nog) niet opval-
lend. Althans niet op de gasten van
over de grens die hier langer dan enke-

le dagen vertoeven. Wel zijn de kasino's
een welkome uitbreiding van het toe-
ristenpakket voor dagjesmensen, stelt
de kasinoraad vast.
Wie had dat ooit gedacht van de rekre-
anten die eens door Louis Davids in
zijn 'We gaan naar Zandvoort aan de
Zee en nemen koffie en broodjes mee'
werden bezongen.
't Zijn van baders gokkers geworden.
Misschien wordt die ontwikkeling nog
eens onderwerp voor een nieuw lied.
Iets voor Koot en Bie, dunkt ons.

DANKBETUIGING
Het spontane afscheid, dat ik als Adjudant van Politie, op het
Politiebureau, strandpaviljoen "Terminus" en op Hemelvaarts-
dag mocht ontvangen, was zo overweldigend, dat het voor mij
onmogelijk is U allen persoonlijk te bedanken.

Mijn echtgenote en ik zullen echter dit afscheid als onvergete-
lijk in onze herinnering bewaren.

J. J. Zijp,
M. Zij p-Geusebroek.

JAZZFESTIJN IN AANTOCHT

Vrijdagmiddag probeerden in het Cul-
tureel Centrum knallende champagne-
kurken en het kwartet van Hans Keune
elkaar m geluid te overtreffen. We we-
ten eigenlijk niet wie als winnaar uit
de bus kwam maar wél dat het er heel
geanimeerd toeging en dat het een
originele gedachte was van de organi-
satoren van Jazz Behind the Beach 3
om met een receptie Zandvoort vast
in de greep van het jazzfestijn te bren-
gen. Ter voorkoming van misverstand,
deze receptie wend gesponsored door
'zeer goede burgers van Zandvoort' en
kwam dus niet ten laste van de subsidie
van de gemeente, zoals Wim van der
Zeys nadrukkelijk vermeldde. Wim Ne-
derlof, met Hans Bossink en genoemde
Wim van der Zeys het driemanschap
vormend dat Jazz Behind the Beach 3
organiseert, gaf daarna een overzicht
van de verschillende evenementen rond
het jazz-festival, dat djt jaar plaats
vindt onder auspiciën van de vvv. Het
begint al op vrijdag 27 juli, wanneer
zowel het Cultureel Centrum als de
Openbare Bibliotheek er met een ekspo-
sitie aandacht aar -chenken, gevolgd
door een non-sto' v-ertoning van jazz-
films op 1 augustus, waarna op 3 augus-
tus de befaamde jazz-kroegentocht
gehouden zal worden. De dag daarop
is er de hoofdmoot, een openluchtfes-
tival op het Gasthuisplein, terwijl zon-
dagochtend op hetzelfde plein een in-
terkerkelijke samenkomst zal plaats
hebben onder het motto 'Jazz at the
Church'. Hiermee zal dan een eind ge-
komen zijn aan 'een geweldig gebeu-
ren' zoals Wim van der Zeys het noem-
de. En dat hij het daarmee bij het
rechte eind had stond, gezien het voor-
proefje dat het kwartet van Hans Keu-
ne met de onvolprezen Milly Scott in
het Cultureel Centrum gaven, vrijdag-
middag al vast.

waterstanden

juli

7
8
9

10
11
12
13
14
15

H. W
01.53
02.44
03.31
04.17
05.00
05.49
06.33
07.27
08.11

L.W

09.54
10.49
11.34
12.20
13.02
13.55
14.39
15.30
16.14

( I.M. )

H.W

14.25
15.15
15.59
16.48
17.33
18.09
19.05
19.53
20.45

L.W

22.31
23.18
00.03
00.55
01.37
02.12
03.08
03.59
04.50

'Als kind speelden we in zee, nu in 't kasino..*.

CIRCUIT

NDVOORT

A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

De volgende week staat
Zandvoort in het teken van
de formule twee. Dinsdag
zijn er evenals vrijdag vrije
trainingen.
Zaterdag zijn er dan de
tijdtrainingen en zondag is
er de race over 50 ronden,
met coureurs uit de gehele
wereld.
Ook onze landgenoot
Huib Rothengatter is van
de partij.

Inlichtingen
Tel. 8284

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 8 juli a.s.:
09.15 uur : duftse dienst, pfarrer Erich

Heimer uit Saarbrücken.
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, gemeen-

schap. herv./ger. dienst.
Geen Jeugdkapel. ;

GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 juli a.s.:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, gemeen-

schap. dienst, herv./ger.
19.00 uur : Ds. L.J.G. Ukel te Bever-

Wijk.
PROTESTANTENBOND
zondag 8 juli a.s.:

GEEN DIENST

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 juli a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang.
20.30 uur : eucharistieviering in de

duitse taal.
zondag 8 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 7 en zondag 8 juli a.s.:
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje27, tel. 2791.

( LM. )

POTGIETERSTRAAT 20

Te koop gezellige woning
met voor- en achtertuin,
royale stenen schuur, c.v.
(gas). Goed onderhouden.
Indeling: hal, woonkamer,
keuken, toilet/douche
Ie verd. 3 slaapkamers
Vraagprijs ƒ. 185.000,- k.z.k
Inlichtingen makelaarskantoor

CENSE
Tel : 02507 - 2614

SEIZOENEVENEMENTEN

zondag 8 juli :
Zeilwedstrijden Watersportvereniging
Zandvoort voor de kust van boulevard
Pau lus Loot, afvaart 11.00 uur.
Start Open Tennistoernooi B en C in
het tennispark 'De Glee'.

vrijdag 13 juli :
Maandelijkse oefentocht zandvoortse
reddingboot, lancering 20.00 uur. i
Opening vliegertentoonstelling 'Fly
Away' in gebouw kultureel centrum
aan het Gasthuisplein, aanvang 20.00
uur.

zaterdag 14 juli :
Ballonoptocht en -wedstrijd, start bij
vvv-kantoor aan Schooplein om 19.30
uur.

zaterdag 14 en zondag 15 juli :
Internationale Catamaran Regatta in de
Nacra 5.2 klasse voor de kust van de
noord-boulevard (strandpaviljoen 23),
aanvang op beide dagen 11.00 uur.



groeten uit zandvoort

eanduoarrse
l hüeranr

De kalender inspireert
ons nog even door te
gaan met voor-oorlog-
se hotels.
Daarom vandaag een
zonnige bouelvard
met uiterst rechts '
'Quisisana' van de
heer Tiemeijer, vader
van de acteur Hans,
die in zijn boek 'Spe-
len met je leven'
schrijft over 'wande-
lende mensen op het
smalle straatje dat toen
nog de Boulevard de
Favauge was. Heren met
witte broeken en slappe
strooien hoeden, dames
met veel kant en lange
rokken. Onwaarschijn'
lijk-dunne hondjes aan
een lange lijn. Buigin-
gen en hoeden-gezwaai.
Daarnaast Huize
'Dolly en Evehne',
eigenaar de heer Warn-
smck. Kennelijk een
vooruitstrevend man,
want m tegenstelling
tot de andere hoteliers
bleef hij het gehele
jaar geopend.

specialisten prestatie

v
X

•y&V ',»*'
•V

\f&&'

Komfortabele ronde hoek
Het model Commander is een grote royale ronde leef
hoek met veel zitkomfort. Leverbaar in diverse
kleuren stoffen bekleding ook leverbaar m leer.

zondag geopend!

l Scheveningen
l Gevers
l Deynootweg83 j

(l 00 meier
vanaf Kurhaus) -

rrr
Unl«k*
kollcktli
zitgroepen
van
ƒ 2000,- tot
/15.000,-

kompleet

Vrije dag Meubelkeurdag!

| Zondag open vanaf 10-18 uur
.ndagl/m zaterdag 9 30 tBuur

Zandvoort Stationsolein 13-15
Zondag open vanaf 10-18 uur

l Maandag l/m zaterdag 9 30 18 uur

meubelkeur zitparadijs
or\£ar>ialicton in l oor • '̂ ^ ^^ ^^specialisten m leer. Apeldoorn, Europaweg170

Zandvoort, Stationsplein13-15. Scheveningen,Gevers Deynootweg 83

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

2638

VERSTEEGE
£• ttaeetnielcrbebrijf

IS • Zanbbooct

«Kelefoon 02507-4400

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

gemeente
zandvoort

BEKENDMAKING

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 9 juli 1979
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening, voor een ieder ter inzage liggen de
volgende bouwplannen:
1. Oprichten van bejaardenwoningen op

het perceel Herman Heijermansweg 1;
2. 16 flatwoningen en 2 eengezinswoningen

op het perceel Brederodestraat 1.
Gedurende de termijn van de termzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen
deze bouwplannen indienen.

Zandvoort, 2 juli 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

vrijdag 3 augustus vanaf 20.30 uur
'life-jazz' in onderstaande etablissementen:

Het Wapen van Zandvoort • ̂ a&e
De Hobbit • Chaplin • Le Bouleau

Kousepael • Albatrqs • Snoop^ s
Oomstee • Club Ppmmel |
volg de jazz-route / zie krant v a h V ^ I

zaterdag 4 augustus, vanaf 17.00 üiir ^
ii*r • f .» • *rrf"».- . j»1- - «• « • ' . ; • . ; - ; - - - • • • - . - . .••.:••••.:.••.••,•'•:••'•••"•'"~.•:•.:•":•

Joseph Lain • ̂ eMiller î̂
vocalist e Süsy Mill̂ ër ijfc
lÜfr • Jaap 'Êekketëiljfö

Kwartet m. m, v^^^^^
Milly Scott-.tt; S^^jl^l^ijiiK

Vanaf 12.00 uur sjTëet^pafaided^

van 27 juli tot 13 ̂ u^i)usi^^ém^M;ië^!^2^m1tt^^
Jazz-literatuur in de bibliotheek aan de JrMrissewëigl

27 juli tot 13 augustus, expositie van^^
door Boy ten Havë^ woensdag;! mî ^

Cultureel Centrühi / Qasthuisplièiln

zondag 5 augustus, n^^^uriiî
sarnenkornst op het Gasthuisplein met veel Jazz..^§
Toegang van alle ëyëriémenrt^^

informatie zie de speciale Jazz-expresskrant bij het
WV. Organisatie W.HiW^ onder aü^pia îV^derii

VW en in samenwerking[niétsoaëteit Duysterglïask
ontwerp : de zwager reklamè/ zandvoort



Inifallatïe bureau
GROENEIIEIN B.V.

Blazers
diverse kleuren ....

159,-
SPORTCOLBERTS

VAN
139,- tot 169,-

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484*
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL-.3136

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aarv of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

WAT IS EEN LEGER ZONDER OLIE?

WAT IS ZUID-AFRIKA ZONDER SHELL?
Zonder olie
- kan de Zuidafrikaanse regering de zwarte bevolking niet onderdrukken,
- kan het Zuidafrikaanse leger het buurland Namibië niet bezet houden,
- was de bevrijdingsstrijd in Rliodesië al lang gewonnen.

Olie is een wapen voor de onderdrukking. In 1977 hebben de Verenigde
Naties alle leveranties van militaire goederen aan Zuid-Afrika verboden.
Maar dit verbod geldt nog steeds niet voor olieleveranties aan het Zuid-
afrikaanse leger.

NEDERLAND MOET ACTIEF IJVEREN VOOR EEN INTERNATIO-
NALE OLIEBOYCOT TEGEN ZUID-AFRIKA.

In de Verenigde Naties stemde Nederland voor zo'n olieboycot, evenals de
grote meerderheid van landen. Waarom is de Nederlandse regering niet
consequent? Waarom sluit Nederland zich niet aan bij de OPEC-landen, die
al in 1973 alle olieleveranties aan Zuid-Afrika verboden hebben?
Sinds de Sjah is verdreven doet ook Iran hieraan mee. Daardoor zit Zuid-
Afrika behoorlijk in de knel. Het probeert nu overal olie te kopen. Ook uit de
Noordzee, ook uit Nederland.

NEDERLAND MOET DE UITVOER VAN ALLE OLIE EN OLIE-
PRODUCTEN NAAR ZUID-AFRIKA STOPZETTEN.

Een van de belangrijkste olieleveranciers van Zuid-Afrika is de Koninklijke
Nederlandse Shell. Shell is ook de' grootste Nederlandse investeerder in
Zuid-Afrika. Bovendien wil.Shell tot 1985 nog eens twee miljard gulden in
Zuid-Afrika investeren.
Mede dankzij de grote investeringen van Shell is Zuid-Afrika in staat
enorme bedragen aan haar onderdrukkingsapparaat te besteden. Shell is
een belangrijke steunpilaar van het regime in Zuid-Afrika. SHELL HELPT.

SHELL MOET WEG UIT ZUID-AFRIKA.

Steun de olie-boycot tegen Zuid-Afrika.
Organisatie van de aktie: Komitee Zuidelijk Afrika en Werkgroep KA/ROS.
Aktie-adres: Da Costastraat 88, Amsterdam, tel. 020-183598.
Maak meer advertenties moge/ijk: giro 600657 t.n.v. KZA, Amsterdam.

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (O23) 316035

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

U belt....
Wij komen!

HULP IN DE HUISHOUDING
GEVRAAGD

l of 2 ochtenden per week.
Tien gulden per uur, tel. : 4762

Te koop

TUSSENWONING
met voor- en achtertuin
WILHELMINAWEG 6

f. 235.000,- k.k.
Brieven onder nr. 490 buro van dit blad.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

• J.G. Anderson
Afwezig tot 25 juli
waarnemers:

Dr. Drenth
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen -zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
J 8.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
pletn 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

Hondenkapsalon RENÉE

voor het vakkundig
t Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.
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deskundigen bevestigen waarde
kostverlorenpark

nieuws
kort & klein

Burgemeester en wethouders van Zand-
voort hebben het bestuur van de Stich-
ting Behoud Kostverlorenpark bericht
dat de ideeën over het beheer van het
park,zoals die zijn gelanceerd in de
jongste publikatie van. de stichting, zul-
len worden ingebracht bij het voorbe-
reidend overleg tussen gemeentebe-
stuur, provincie en Staatsbosbeheer
over een nieuw bestemmingsplan voor
het gebied.

Kort na het verschijnen van de brochure
'Houden we het groen' zond de stich-
ting een eksemplaar naar het kollege
met het verzoek de nodige aandacht
aan de adviezen en suggesties t.a.v. de
instandhouding van het Kostverloren-
park te willen besteden. Hoewel het
stichtingsbestuur als direkt belangheb-
bende had verwacht te worden uitge-
nodigd aan de besprekingen over de
opzet van het bestemmingsplan deel
te nemen, heeft het voldoende vertrou-
wen in de belofte van b en w dat met
de wensen en verlangens van de stich-
ting rekening wordt gehouden.
Van bijzonder veel belang voor het
behoud van het duingebied
is dat Staatsbosbeheer inmiddels tot
dezelfde konklusie is gekomen als de
samenstellers van het 'Groenboek
Kostverlorenpark' Dik Bol en Jaap Kol-
pa. Ook Staatsbosbeheer acht de in
het park aanwezige flora en fauna van
natuurhistoriese waarde en alleszins
de moeite van het behouden voor hui-
dige en toekomstige generaties waard.
De bevindingen van Staatsbosbeheer
zullen ongetwijfeld van gunstige in-
vloed zijn op de uiteindelijke formu-
lering van het nieuwe bestemmings-
plan en betekenen voor de Stichting
Behoud Kostverlorenpark een ekstra

• Ook afgelopen week weer een le-
gio meldingen van diefstallen bij de
politie. Ontvreemd werden vier fietsen,
een aanhangwagen en een aantal luifels
van strandstoelen. Verder waren er de
gebruikelijke diefstallen uit geparkeerd
staande auto's van gebruiks- en kon-
sumptiegoederen. Inbraken waren er
in het vvv-kantoor (vermist f. 20,--),
een supermarkt (ontvreemd f. 4.800,--
en 50 sloffen sigaretten), een ijzerhan-
del aan de Pakv'eldstraat (vermist de-
coupeerzaag) en een woning aan de
Mr. Troelstrastraat (gestolen f. 90,--).
Op de boulevard Paulus Loot werd
een 67-jarige vrouw van haar handtas
beroofd. Van de dader(s) tot op heden
nog geen spoor.

• Bij verscheidene verkeersongevallen
in de gemeente liepen in totaal zeven
personen lichte verwondingen op. Zij
konden allen na een mediese behande-
ling huiswaarts keren.

• Een 54-jarige automobilist uit Aer-
denhout werd zondagmiddag terwijl
hij over het Ir. Friedhoffplein reed
onwel .waardoor hij de macht over zijn
stuur verloor en tegen enkele gepar-
keerd staande wagens reed. Per ambu-
lance werd de bestuurder overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem. Bij aan-
komst bleek de man te zijn overleden
tengevolge van een hartinfarkt.

• Vanavond start het jongerencentrum
'De Nachtuil' aan de Linnaeusstraat
een nieuw programma onder het mot-
to 'Dinsdag-avondsoos'. Tussen half
acht en elf uur worden er platen ge-
draaid uit de ruim honderd LP's omvat-
tende verzameling van 'De Nachtuil'.
De toegang tot de soos is kosteloos en
de konsumptieprijzen zijn zo laag mo-
gelijk gehouden.

stimulans in de strijd om het park niet
ten offer te laten vallen aan verkave-
ling en bebouwing.
Op dit moment staat nog niet vast
wanneer het nieuwe bestemmingsplan
gereed zal'zijn en aan kommissies en
raad wordt aangeboden. De natuurbe-
schermers blijven er echter op aan-
dringen dat dit zo spoedig mogelijk
zal gebeuren. Een bestemmingsplan
met de natuurwetenschappelijke waar-
de van het gebied als uitgangspunt
maakt het mogelijk over te gaan tot
een effektief beheer van het Kostver-
lorenpark. Dit beheer is, vooral gedu-
rende de wintermaanden wanneer het
park niet onder toezicht staat van de
bunkerbewoners, onmisbaar voor het
behoud van het terrein.

uiterlijk september
valt beslissing gasthuisplein

maak bijeenkomsten
werkgroep
openbaar
Het Anti-circuit komité Zandvoort is
van mening dat de bijeenkomsten van
de onlangs gevormde gemeentelijke
werkgroep voor de bestrijding van het
circuitlawaai, openbaar dienen te zijn.
Precies zoals dat het geval is met de
raadskommissies van advies en bij-
stand en die van het midden- en klein-
bedrijf, stelt het komité.

Miljeu-organisaties, pers en publiek
kunnen zich dan in een vroegtijdig sta-
dium op de hoogte stellen van de idee-
en en gedachten die er in de werkgroep
leven t.a.v. de aanpak van de geluids-
overlast van het circuit. Tevens kunnen
de vorderingen die de werkgroep maakt
bij de uitwerking van de plannen om
het lawaai te bestrijden door de gein-
teresseerde toehoorders op de publieke
tribune op de voet worden gevolgd, al-
dus het komité. Op deze wijze is het
mogelijk tot zelfstandige oordcelsvor-

ming te komen over de manier waar-
op de werkgroep de lawaaihinder te
lijf wil gaan. Doormiddel van persoon-
lijke waarneming en de verslagen van
de vergaderingen van de werkgroep in
de plaatselijke en regionale pers kan
dan een zo breed mogelijke diskussie
ontstaan over de voorgenomen maat-
regelen de lawaaioverlast van de race-
baan tot het minimum terug te drin-
gen, menren de anti-circuit mensen.
Voor de werkgroep kan het een ekstra
stimulans betekenen de door b en w
opgedragen taak zo serieus mogelijk
op te vatten en op korte termijn met
konkrete en afgeronde voorstellen te
komen. Het komité hoopt tenslotte
dat ook de politieke partijen van Zand-
voort er op zullen aandringen dat de
bijeenkomsten van de werkgroep in
het openbaar worden gehouden.

Over de voorgenomen rekonstruktie
van het Gasthuisplein zal uiterlijk in
de raadsvergadering van september a.s.,
maar liefst eerder, een definitief be-
sluit worden genomen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
wil de herinrichting laten samenvallen
met de vernieuwing van de riolering
onder het plein en de omliggende stra-
ten, waarmee na de zomer een begin
wordt gemaakt. Het zou, naar de me-
ning van het kollege van b en w, toch

al te dwaas zijn wanneer door het uit-
blijven van een beslissing het plein
tweemaal zou moeten worden open-
gebroken : éénmaal voor de grond-
werkzaamheden, waarvoor in het ka-
der van de sanering van de noordbuurt
door de gemeenteraad een krediet is
verleend, en één keer voor een nieuwe
verkeerscirkulatie op het plein. Dubbe-
le kosten en dubbel werk. Een situatie
die moet worden vermeden, vindt het
gemeentebestuur.
Of het ook allemaal zal verlopen zo-

als het kollege wenst is op dit moment
nog een open vraag. Door de raadsle-
den wordt uiteenlopend gedacht over
de rekonstruktie van het Gasthuispleinr

en de omwonenden zijn het niet eens
met hetgeen tot op heden over het
plan bekend is. Zij hebben al aange-
kondigd dat indien er iets uit de bus
rolt dat hen niet bevalt zij tegen de
uitvoering van het pleinprojekt in be-
roep zullen gaan.



groeten van braakensiek

Laten we zacht zijn voor elkaar.

Zandvoort heeft meerdere keren model gestaan voor schilders en tekenaars om van de foto-
graf en van ansichtkaarten (Groeten uit Zandvoort) maar niet te spreken. De tekenaar Joh.
Braakensiek, rond de eeuwwisseling een van de meest gevraagde illustrators voor weekbla-
den -w.o. de Groene Amsterdammer- boeken en boekomslagen, nam Zandvoort als ach-
tergrond voor een aantal platen voor een jeugdboek van de destijds niet minder bekende
schrijver C.Joh. Kieviet. Braakensiek ging in bovenstaande afbeelding van het strand nogal
vrijmoedig om met de bebouwing van de boulevard op de achtergrond. Het eerste badhuis
aan de kust plaatste hij vlakbij het kurhaus dat op zijn illustratie nog monumentaler uit-
viel dan het al was. De rest van de huizen ontleende de tekenaar aan zijn fantasie, zoals het
kerkgebouw uiterst links op de prent.
Overigens dient te worden vermeld dat Braakensiek bij zijn tekeningen voor het kinderboek
niet gebonden was aan de topografie van Zandvoort. In het boek, getiteld 'Pension Zonduin',
wordt geen enkele keer een plaatsnaam genoemd. Wél is er sprake van uit Keulen afkomstige
toeristen en wordt deskundig geschreven over de eerste, tweede en derde paal aan het
strand.
Het kan niet missen, het is Zandvoort.

fietspad is aanwinst

KEUKENHULP gevr.
Strandpaviljoen la
Tel. 6959

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.

GEVRAAGD
voor ca. 4 tot 6 uur per week
Iemand die ons (echtpaar zonder kinderen,
met een drukke baan)
wil helpen de flat schoon te houden
Zandvoort noord. Tel. 8067 en op hè
werk 023 - 289890 toestel 10 of 30

ff FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie*
QASQEY8ERS - QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

Erkend ga*- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—5012

voor zandvoort
Nu de fiets na de auto I-et belangrijkste
vervoermiddel is geworden heeft de
overheid het als haar taak gezien het
fietsgebruik te stimuleren en het is
met name de provincie Noord-Holland
die zich van deze taak heeft gekweten
door meteen fietspadenplan te komen.

De bestaande paden zijn geihventari-
seerd en op het schetsontwerp voor
Zuid-Kennemerland staat aangegeven
hoe met de aanleg van nieuwe paden
en verbindingen met bestaande een sa-
menhangend net van f ietsroutes ver-
kregen kan worden, feeën geringe op-
gave voor de provincie want, los van de

mevr. Kraan-Meeth

enorme kosten die de aanleg van zo'n
driehonderdnegentig kilometer nieuw
fietspad met zich meebrengt, zullen de
nieuwe fietspaden ingevoegd moeten
worden in een gebied dat toch al vol
zit met autowegen. Dit laatste speelde
echter geen rol in Zandvoort want, zo-
als u in de koerant van jongstleden vrij-
dag al kon lezen, loopt het fietspad
tussen de Sophiaweg en de Blinkert-
weg (het eerste projekt dat in het ka-
der van het regionale net van fiets-, wan-
del- en ruiterpaden in Zuid-Kennemer-
land gereed kwam) door de duinen. Voor
de natuurliefhebbers onder de rekrean-
ten die, gezien de talrijke door de dui-
nen crossende brommers en de met
transistor-radio's mannetje aan manne-
tje op het strand liggende zonnebaders,
helaas de zwijgende minderheid vor-
men, is het fietsen daar een waar genot.
Aan weerzijde heeft men het gezicht op

is verdwenen. Het zal nog wel even du-
ren eer het gedeelte van het pad langs
de spoorlijn wordt doorgetrokken naar
Kraantje Lek, terwijl ook de aanslui-
ting op het rijwielpad naar Aerdenhout
(de oude trambaan) nog wel even op
zich zal laten wachten. In afwachting
daarvan kunnen wij echter het drie en
een halve kilometer lange fietstochtje
vice versa, eventueel terug langs de
Zandvoortselaan, van harte aanbevelen !

de vooral in deze maand rijk bloeiende
duinflora, het witte en gele walstro, de
hondstong en het stalkruid, afgewis-
seld met vlier, duindoorn, duinroos en
kardinaalsmuts. Het aardige is verder
dat men, doordat de Sophiaweg zo
centraal is gelegen meteen 'buiten' is.
Voor de wandelaars heeft de aanleg van
het fietspad bovendien de mogelijkheid
geschapen om door te lopen tot Bent-
veld, daar de indertijd aangebrachte af-
zetting met de aanleg van het fietspad

nieuws
kort & klein

e Zij die willen deelnemen aan de Na-
tionale kampioenschappen kuilgraven,
georganiseerd door radio Veronica,
moeten morgen /woensdag 11 mei,
vroeg uit de veren. De wedstrijden begin-
nen om 7 uur aan het strand in de na-
bijheid van de rotonde. Deelnemers
(sters) kunnen zich ter plekke voor het
spitten van een kuil opgeven. De groep
'Cashmere' zal het graven muzikaal be-
geleiden. Het gebeuren zal live over de
radio worden uitgezonden.

eanduoürtse hoeren!1

BRADERIE
TROK VEEL PUBLIEK

Op zoek naar de organisator van de jl.
donderdag tot en met zondag op het
Dorpsplein gehouden braderie kwa-
men wij terecht bij de heer F.M. Be-
vers; waarnemend voorzitter van de
Nationaal Revolutionaire Atlas Partij,
waarvan de afdeling Sport en Cultuur
in Zandvoort gevestigd is. De heer Be-
vers vertelde ons dat het doel van zijn
partij is de belangen van minderheden
te behartigen en dat zijn zorgen zich
ook uitstrekken tot de ontwikkelings-
landen blijkt uit de aanwezigheid van
hun handvaardigheidsprodukten, zo-
als houtsnijwerk, indonesiese schilde-
rijen en gebatikte stoffen. Maar ook
waren er stands met antiek en kuriosa
en bijzondere stenen.
Oscar Verpoorten uit Amsterdam was
present met etsen en de firma List met
nautiese artikelen. Ambachtelijk werk
werd bedreven door zilversmid Joop
Eekels en glasblazer Dirk Brderse. De
volendammer vishandelaar kwam han-
den te kort bij het bedienen van zijn
klanten en ook de saté waarbij werd
vermeld dat het originele Indiese was,
vond gretig aftrek.
De braderie,trok veel belangstelling,
helemaal toen in de middaguren attrak-

'ties als de discogroep Fantasy, het
optreden van de Surinaamse groep
Ritmico Especial'met Zuid-amerikaan-
se muziek en gevechtsport-demonstra-
ties door leerlingen van de sportschool
van Cees van der Velden uit Amster-
dam plaats vonden. Het evenement
werd begunstigd door mooi weer en or-
ganisator Bevers is vast van plan het
volgend jaar terug te komen en dan
een veel grotere braderie te presenteren.

waterstanden
QK

juli
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
09.15
10.19
11.22
12.39
01.11
02.14
03.03
03.45
04.27 „
05.01
05.40
06.11 •
06.45
07.22
07.57
08.35

L.W.
17.18
18.22
19.25
20.42
09.14
10.18
11.11
11.48
12.30
13.04
13.44
14.14
14.49
15.25
16.00
16.39

H.W.
21.48
22.48
23.59
_.-
13.53
14.46
15.33
16.14
16.55
17.29
18.04
18.36
19.09"
19.44
20.20
21.00

L.W.
05.52
06.51
00.03
08.55
21'.56
22.49
23.39
00.20
01.00
01.33
02.10
02.40
03.13
03.48
04.23
05.03

NICARAGUA
Telegram 29 juni
Latijns-Amerikaanse
Federatie van
landbewerkers vraagt
dringend hulp. Stop.
Duizenden boerenfamilies
door oorlogsgeweld
verdreven. Stop. Eigen
middelen onvoldoende.

GIRO: 1918108
t.n.v.

GLAT-Nederland
te Utrecht
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nog dit jaar plaatskeuze politieburo
nieuws
kört&kleirt

Nog voor het eind van dit jaar zal een
beslissing worden genomen over de
lokatie van het nieuw te bouwen poli-
tieburo. Het dagelijks bestuur van de
gemeente blijft de voorkeur geven aan
het terrein van huize 'Sterre der Zee'
op de hoek van de Hogeweg en de
Brederodestraat. Met de huidige eige-
naar van het pand en de grond, bouw-
onderneming en projektontwikkelaar
Wilma, worden al enige tijd onderhan-
delingen gevoerd over de overdracht
van de grond aan de gemeente, eventu-
eel gekoppeld aan de bouw van het
kompleks door Wilma. Verder worden
mogelijkheden onderzocht enkele di-
rekt aan 'Sterre der Zee' grenzende
percelen t.b.v. de politieakkommodatie
aan te kopen.

Er komen nog twee andere plaatsen in
aanmerking voor de bouw van het bu-
ro in het centrum van de gemeente :
de plek waarop het huidige gebouw van
de sterke arm staat aan de Hogeweg en

\het terrein van de inmiddels gesloopte
Julianaschool aan de Brederodestraat.
De politie voelt het meest voor laatst-
genoemde grond omdat men er uit
verkeerstechnies oogpunt beter uit de
voeten kan dan om en nabij het aan
een druk kruispunt gelegen terrein van
'Sterre der Zee'.
De frakties van pvda en d'66 hebben
zich duidelijk uitgesproken voorde

- bouw van een nieuw politiepand op de
plaats van 'Sterre der Zee', terwijl de
vvd daarvoor het terrein van de voor-
malige Julianaschool het meest geschikt

acht. Cda en inspraak nu hebben tot-
nogtoe geen keuze gemaakt en zweven
zo'n beetje tussen beide plekken in.
Voor 1980 willen b en w de knoop
doorhakken. Ze zijn van mening dat
én politie én bouwondernem'fng Wilma
niet langer aan het lijntje kunnen wor-
den gehouden. Dat zou geen daad van
goed bestuur zijn. Er speelt ook nog
een persoonlijk aspekt een rol. De korps-
chef van politie zou graag de eerste
steen metselen voor hij met pensioen
gaat. Op het terrein van 'Sterre der Zee'
wel te verstaan.

• Woensdagmorgen om 8 uur 47 botste
een duitse automobilist, de 31-jarige
G.F.R. uit Solingen, komende uit de
richting Zeestraat op de Kostverloren-
straat ter hoogte van het Dr. G.J. Plan-
tinghuis frontaal op een tegenligger. De
duitser bleek onder invloed. Hij werd
gewond aan het gelaat en ter ontnuch-
tering ingesloten. De inzittenden van
de andere auto, de 34-jarige mevrouw
Heiligers-Koelemij, wonende in Bent-
veld en haar twee kinderen, de tien-
jarige Ronald en de acht-jarige Marco
werden zwaar gewond overgebracht
naarde Mariastichting in Haarlem. De
slachtoffers werden met speciale appa-
ratuur door de brandweer uit het auto-
wrak bevrijd. Beide auto's waren total
loss. Marco werd met zwaar schedel-
letsel overgebracht naar het Acade-
misch Ziekenhuis in Leiden. Mevrouw
Heiligers werd met een onderbeen- en
heupfraktuur overgebracht naar het
Diaconessenhuis in Heemstede. Ronald
bleef opgenomen met een bovenbeen-
en rechterarmfraktuur.

• Vanavond draait de jongerensocië-
teit 'De Nachtuil' aan de Linnaeusstraat
in noord de klassiek geworden
spektakelfilm 'De kanonnen van Na-
varonne'. Een verzonnen oorlogsver-
haal dat zich afspeelt op het griekse
eiland 'Kheros'. De voorstelling be-
gint om half negen. De toegangsprijs
voor leden bedraagt f. 2,50, niet-leden
betalen een piek meer.

• Vanaf morgen, zaterdag 14 juli, eks-
poseert de in Amsterdam woonachtige
Anneke van der Meer haar grafiese bla-
den in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg. In haar etsen staat het
klassieke toneelrepertofre, Shaekespaere,
etc., centraal. Maar ook het eigentijdse
toneelgebeuren, zoals dat wordt verte-
genwoordigd door o.m. de toneelstuk-
ken van Hugo Claus, heeft haar aan-
dacht. Anneke van der Meer genoot
haar grafiese opleiding aan de Rietveld-
akademie in haar woonplaats. Twee
jaar geleden deed zij met goed gevolg
eksamen met een serie etsen van het
toneelspel 'De Meeuw' van Anton
Tjechow. De tentoonstelling wordt
morgenmiddag om 4 uur geopend door
Ceasar, de man die model stond voor
het beeld van de dokwerker op het
J.D. Meyerplein in de hoofdstad,

• Op woensdag 29 augustus a.s. begint
in de openbare bibliotheek aan de Prin-
sesseweg een nieuwe kursus'Vrouwen
oriënteren zich op de samenleving'(VOS),
een projekt van de Zandvoortse vrouwen
overleggroep E.V.A. De leergang is
bedoeld voor vrouwen die na het door-
lopen van de lagere school niet in de
gelegenheid zijn geweest een voortge-
zette schoolopleiding te volgen, of voor
hen die niet meer dan twee jaar voort-
gezet onderwijs hebben genoten. De
VOS-kursus bestaat uit een dozijn les-
sen die iedere woensdagmorgen van
9 uur - 11.30 uur worden gehouden.
Het lesgeld bedraagt f. 25,-- p.p. Er is
kinderopvang aanwezig. Voor nadere
informatie en aanmelding tel nr. 3722
bellen en vragen naar Patty ter Weeme-
Blom.

zeemijl in augustus
VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

De Lokale Raad van Kerken in Zand-
voort, waarbij alle kerkgenootschappen
in de gemeente zijn aangesloten, heeft
kortgeleden een zogeheten werkkom-
missie in het leven geroepen met de
opdracht vanaf september a.s. tot en
met juni 1980 een aantal themabij-
eenkomsten te houden over een be-
paald onderwerp.

Het is de bedoeling dat de vergaderingen
worden bezocht door wat de werkkom-
missie noemt 'alle mensen van goede
wil' in Zandvoort, ongeacht hun religie
of levensbeschouwelijke overtuiging.
Het gaat in de eerste plaats om de wil
zich te bezinnen op de hedendaagse
geestelijke, materiele en maatschappe-
Mjke vraagstukken en de mogelijkheden
daaraan een daadwerkelijke bijdrage voor
een oplossing te verlenen. Op de bijeen-
komstan zal aan de aanwezigen dan ook
in ruime mate gelegenheid worden ge-
geven voor het stellen van vragen en
het maken van op- en aanmerkingen in
verband met de behandelde thema's.
De vergaderingen ziet de werkkommis-
sie als 'een stap m de richting van een
echt menselijke samenleving'. Voor de
eerste in september te houden bijeen-
komst is door de kommissie als onder-
Werp gekozen : Wat betekent het kerk
zijn in de huidige samenleving ? In een
over dit jhemaprojekt uitgegeven bulle-
tin,schrijft de werkkommissie er van

overtuigd te zijn;' dat juist dit onder-
werp de grootste belangstelling heeft
van alle mensen van goede wil'.Zowel
in positieve als negatieve zin, voegt de
kommissie er aan toe.
Plaats, datum en tijdstip van de gespreks-
avond zullen nog nader worden bekend
gemaakt in de plaatselijke en regionale
pers.

SEIZOENEVENEMENTEN

Zaterdag 14 juli :
Ballonoptocht en wedstrijd, mmv. het
duitse fanfare-orkest Busum v.a. vvv-
kantoor, 19.30 uur.

Zaterdag 14 en zondag 15 juli :
Internationaal Catamaran Regatta v.d.
Nacra 5. 2 klasse, noordboulevard bij
strandtent 23, 11.00 uur.

Donderdag 19 juli :
Openlucht-vismaaltijd, Gasthuisplein,
19.30 uur.

Zaterdag 21 juli :
Nationale Folklore Manifestatie, Gast-
huisplein, 13.30 uur.

Zondag 22 juli :
Standwerkers-concours, Gasthuisplein,
14.00 uur.

o De Zeemijl van Zandvoort, die ieder
jaar wordt georganiseerd door de
Zandvoortse Reddingsbrigade, isvast-
gesteld op zaterdag 11 augustus a.s.
Naast de zeemijl over een afstand van
1852 meter voor wedstrijdzwemmers
van 15 jaar en ouder, vermeldt het
programma een prestatietocht over
dezelfde afstand en een prestatietocht

over een halve zeemijl. Het inschrijf-
geld bedraagt f. 4,- per persoon en
men kan zich voor deelname aan een
van de onderdelen op de wedstrijd-
dag tussen 11.00 uur en 12.00 uur la-
ten inschrijven bij de ZRB-strandpost
'Piet Oud' aan de noordboulevard.
Voor het wedstrijdzwemmen is een
mediese sportkeuring verplicht.

Om 13.00 uur wordt het startsein ge-
geven voor de zeemijl en vijf minuten
later voor beide prestatietochten. Bij
ongunstige weersomstandigheden wordt
het evenement verschoven naar 18 au-
gustus. Nadere inlichtingen verkrijg-
baar bij de reddingsposten van de ZRB,
vvv-Zandvoort en telefonies onder nr.
6358.



woeien uit zandvoort
;^iJF' . ' . • ' • • .

kerkdiensten

Met onze vorige
'Groeten uit Zand-
voort' sloegen wij
de plank mis. De
Heer K Paap, Ko-
ninginneweg 5 rood,
was zo vriendelijk
ons te vertellen dat
het afgebeelde pen-
sion niet 'Quisisana'
was maar 'Marezate'
van de heer Van der
Werff. Daarom van-
daag het echte 'Qui-
sisajia' (het tweede,
witte, huis van rechts)

( I.M. )

CIRCUIT

INDVOORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Na de formule twee wed-
strijd van a.s. zondag, is er
donderdag een BMW-dag
van BMW Engeland.
Vele gasten zullen die dag
Zandvoort Dezoeken.
Zaterdag heeft de Heidel-
berg Sportclub een
clubdag op het Circuit.

Inlichtingen
Tel. 8284

HERVORMDE KERK
zondag 15 juli a.s.:
09.15 uur : duitse dienst, Pfarrer Erich

Heimer uit Saarbrücken.
10.30 uur : Eerw. heer J. de Vries uit

Heemstede.
Geen Jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 15 juli a.s.:
09.30 uur : Dhr. H.C. Westeneng te

Hoofddorp.
19.00 uur : Dhr. H.C. Westeneng

PROTESTANTENBOND
zondag 15 juli a.s.:
Geen dienst

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 14 juli a'.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en, samenzang
20.30 uur : eucharistieviering in duitse

taal.
zondag 15 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

b&w kontra enquête van "de nachtuil"
medische dienst

Een van de eerste zaken die na het zo-
merreces van de zandvoortse demokra-
tie aan de orde komen in de kommis-
sies van advies en bijstand en de ge-
meenteraad is de aanpak van het jeugd-
en jongerenwerk in het kustdorp in de
komende jaren.
Over dit onderwerp zijn kort geleden
twee nota's gepubliceerd. Ee'n van de
hand van de beroepskracht van het
jongerencentrum 'De Nachtuil' en e'én
van het dagelijks bestuur van de ge-
meente. Het rapport van de medewer-
ker van de jeugdsoos verscheen in .
maart j.l. en het stuk van b en w de
vorige maand.

De nota van de beroepskracht van 'De
Nachtuil' bevat in hoofdzaak de resul-
taten van een enquête onder bijna twee-
honderd zandvoortse jongeren in de
leeftijd van 12-16 jaar. Volgens de me-
dewerker van het jeugdhuis kan uit de
antwoorden van de jongeren op de aan
hen gestelde vragen duidelijk worden
opgemaakt dat er dringend behoefte
bestaat aan een eigen opvangcentrum
voor deze kategorie. Vijfenveertig pro-
cent van de ondervraagden is van me-
ning dat er in de gemeente onvoldoen-
de voorzieningen zijn voor hun leef-
tijdsgroep en een vrijwel zelfde precen-
tage van de geënquêteerden is van oor-
deel dat er in Zandvoort een eigen
ruimte moet komen voor de 12-16 ja-
rigen. Uit zijn onderzoek en praktijk-
ervaring trekt de beroepskracht van
'De Nachtuil' de konklusie dat een
samengaan van deze kategorie met
andere leeftijdsgroepen niet gewenst
is. De 12-16 jarigen hebben in hun
groei en ontwikkelingsfase eigen be-
hoeften en wensen die zich niet of
nauwelijks laten verenigen met die van
de andere leeftijden. De medewerker
van de jongerensoos bepleit dan ook
met klem het stichten van een eigen
jeugdcentrum met professionele bege-
leiding voor deze leeftijdsgroep. Overi-
gens konstateert deze in zijn rapport
geen gebrek aan plaatsefijks klups, ver-
enigingen, etc. waar 12-16 jarigen aktief
bezig kunnen zijn en waar ze in ,/eel
gevallen ook bij zijn aangesloten.
Maar hij is van oordeel dat deze instel-
lingen weinig of geen belangstelling
tonen voor de specifieke leeftijdspro-
blemen van deze kategorie jongeren.
In zijn in juni j.l. gepubliceerde nota
onder de titel 'Jeugd en Jongerenwerk
gemeente Zandvoort' reageert het
kollege van b en w krities en soms in
ongewoon scherpe bewoordingen op
de enquête van de beroepskracht van
'De Nachtuil'. Het dagelijks bestuur
van de gemeente vindt dat deze bij
opzet en uitwerking van de opiniepei-
ling onder de jongeren van 12-16 jaar
'onvoldoende zorgvuldig te werk is
gegaan'. Volgens het kollege is, ondanks
de schijn van objektiviteit, bij het hou-
den van de enquête te weinig afstand
genomen van het open jeugdwerk en
in het bijzonder 'De Nachtuil'. Jammer,
merken b en w in hun nota niet on-
vriendelijk op, want zo'n onderzoek

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 14 én zondag'15 juli a.s.:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526-
6495.

volgens Nachtuilenquete hebben jongeren van 12-16 jaar een eigen honk met profes-
sionele begeleiding nodig, maar b en w zijn daar niet van overtuigd...

burgerlijke stand

4 j u l i - 1 0 juli 1979.

overleden : Johannes Kievid. oud 56
jaar.

ondertrouwd : Dirk Leguit en Agnès
Helena Pieternella Caroline Ingenhoest.

geboren buiten de gemeente : Jerry
Teun, zv. T. Vastenhouw en M.E.J.
Paap.

vergt heel wat tijd en energie. Maar
daarmee hebben zij hun sympathie
voor het onderzoek van het jongeren-
projekt wel verschoten. Het gemeente-
bestuur tast de geloofwaardigheid van
de enquête flink aan met de 'onthul-
ling' dat 24 procent van de onder-
vraagden 16 jaar of ouder was. Verder
wordt nergens duidelijk gemaakt aan
welke aktiviteiten behoefte bestaat
noch of men bereid zou zijn aan be-
paalde aktiviteiten deel te nemen. Er
worden in de enquête eenvoudig geen
vragen over gesteld en dat acht het
kollege een ernstige tekortkoming
in het onderzoek. En bepaald venij-
nig reageert het dagelijks bestuur van
de gemeente op de opmerking van de
beroepskracht van de jeugdsoos, dat
de plaatselijke verenigingen niet open-
staan voor de specifieke leeftijdspro-
blemen van de 1 2-16 jarigen. B en w
kwalificeren dit als 'een onderschatting
van het verenigingsleven en met name
van de aktiviteiten van de verenigingen
en hun betrokkenheid bij de jeugd'en
noemen het 'een wat aanmatigende
overschatting van het open jeugd en
jongerenwerk in de gemeente '. Dat
liegt er niet om. Zelfs niet in ambte-
lijke taal.
De aanstaande diskussies over het
jeugd- en jongerenwerk in Zandvoort
door kommissies en raad zullen zich
hoogst waarschijnlijk toespitsen op de
vraag of het open jeugd-en jongeren-
werk in de naaste toekomst over een
eigen opvang voor de 12-16 jarigen
moet kunnen beschikken en één
of meerdere professionele krachten
voor de begeleiding van deze leeftijds-
groep.
Voor de beroepsmedewerker van 'De
Nachtuil' staat dit als een paal boven
water. Het kollege denkt er op grond
van praktiese en beleidsoverwegingen
anders over. In verband met de inves-
teringen in de komende jaren t.b.v. ver-
eniging - en klupakkommodaties,
waarmee fikse bedragen zijn gemoeid,
zal 'De Nachtuil' zich nog een tijdje

moeten behelpen met het huidige on-
derkomen aan de Linnaeusstraat, vin-
den b en w. En wat de beroepskracht
betreft, achten zij de werkzaamheden
van deze figuur te vaag om er behoor-
lijk zicht op te krijgen. Voorlopig wil
de dagelijkse leiding van de gemeente
volstaan met de aanstelling van een
jeugdkonsulent die het jongerenpro-
jekt met raad en daad kan bijstaan.
Verwacht wordt dat de zandvoortse
gemeenteraad in augustus of september
een beslissing zal nemen welke koers
vanuit de gemeente t.a.v. het jeugd-
en jongerenwerk zal worden gevolgd.
Wanneer de raad kiest voor de opvat-
ting van b en w zal de huidige beroeps-
kracht van 'De Nachtuil' op 31 decem-
ber van dit jaar moeten afzwaaien.
Want dan gaat de subsidiekraan dicht.
De jongerensocieteit zal in de komen-
de maanden ongetwijfeld alles in het
werk stellen om dit te voorkomen.

waterstanden

juli
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

duizend padvinders
op het naaldenveld

H. W.
09.15
10.19
11.22
12.39
01.11
02.14
03.03
03.45
04.27 P

05.01
05.40
06.11 •
06.45
07.22
07.57
08.35

L.W.
17.18
18.22
19.25
20.42
09.14
10.18
11.11
11.48
12.30
13.04
13.44
14.14
14.49
15.25
16.00
16.39

H. W.
21.48
22.48
23.59
_.-
13.53
14.46
15.33
16.14
16.55
17.29
18.04
18.36
19.09"
19.44
20.20
21.00

L.W.
05.52
06.51
00.03
08.55
21'.56
22.49
23.39
00.20
01.00
01.33
02.10
02.40
03.13
03.48
04.23
05.03

Voor de derde keer wordt op het scou-
tingscentrum 'Het Naaldenveld' in de
op steenworp afstand van Zandvoort
gelegen buurtschap Bentveld een in-
ternationale padvindersmanifestatie
gehouden, waarvan voorbereiding en
organisatie evenals voorgaande keren
in handen zijn van de Stichting Haar-
lem Jamborette.

Aan deze internationale-ontmoeting
van de padvinders zullen ongeveer dui-
zend jongens en meisjes tussen elf en
zeventien jaar uit een groot aantal eu-
ropese landen, alsmede een groep in
Europa verblijvende amerikaanse pad-
vinders, deelnemen. Uiteraard zullen
ook diverse 'nederlandse groepen in
'Het Naaldenveld' acte de precense
geven.
De jamborette zal op dinsdag 24 juli
a.s. officieel worden geopend door een
lid van het bestuur van Scouting Ne-
derland. De start van het internatio-
nale zomerkamp zal gepaard gaan met
het oplaten van een groot aan ballonnen,
waaraan kaartjes zijn bevestigd met een
uitnodiging de open dag van het inter-
nationale kamp op zondag 29 juli bij
te wonen. Op.die dag zullen de deel-
nemers(sters) aan de scoutingdagen
tussen 12 uur en 17 uur de bezoekers
door middel van demonstraties een zo
volledig mogelijk beeld geven van de
aktiviteiten van de eigentijdse padvin-
derij. Aan verscheidene onderdelen
van het programma zullen de bezoekers
zelf kunnen deelnemen. Hiervoor •
wordt een geringe vergoeding gevraagd,

welke ten goede zal komen aan de va-
derlandse scoutingaktie t.b.v. het afri-
kaanse Zambia. Op het scoutingeen-
trum is een kampeerrestaurant aan-
wezig waar de belangstellenden zich op
29 juli van konsumpties kunnen laten
voorzien tegen matige prijzen. Verder
kunnen de bezoekers terecht in een
kampwinkel waar talrijke artikelen te
koop worden aangeboden en een op
het terrein staande informatiestand.
Tijdens de scoutingdagen worden op
'Het Naaldenveld' talrijke aktiviteiten
op het gebied van de sportbeoefening
en de handenarbeid ontplooid en is
er voor de padvinders gelegenheid aan
enkele ekskursies deel te nemen. Ook de
traditionele padvindersbezigheden, zo-
als het bouwen van onderkomens en het
aanleggen van kampvuren, zullen niet
ontbreken. In het kamp houdt dagelijks
een arts spreekuur en is er een speciale
ehbo-post ingericht, die dag en nacht
bemand is. Verder zal iedere dag een
krant in de engelse en nederlandse taal
verschijnen en vinden regelmatig film-
voorstellingen plaats.



maandag start
rekreade

Rekreade, het jaarlijks ontspanningsprojekt voor kinderen
van inwoners en badgasten van 4 t.e.m. 12 jaar, gaat a.s.
maandag 16 juli van start. Evenals voorgaande jaren kan de
jeugd op twee plaatsen in de gemeente terecht om aan de
door een team van medewerkers(sters) ontworpen spelletjes,
puzzeltochten, etc. deel te nemen. Die plaatsen zijn 'De
Bunker' aan de Van Lennepweg in noord en gebouw Brug-
straat l 7 in het centrum van het dorp. Rekreade is op de
werkdagen iedere morgen geopend van 10-12 uur en 's mid-
ddgs van 3 - 5 uur. De deelnemersprijs is zo laag mogelijk ge-
houden en bedraagt f. 0,50 per kind.
Het programma voor noord is volgende week geheel gewijd
aan de avonturen die je op een onbewoond eiland kan bele-
verren in het centrum staat een bezoek aan het geheimzin-
nige kasteel Bommelsteyn centraal. Wat het buitengebeuren
van Rekreade betreft is er iedere maandag-, woensdag- en vrij-
dagavond poppenkast op het Raadhuisplein (7.30 uur) en in
het winkelcentrum noord (6.30 uur). Aan de voorstellingen
gaat een rondje volksdansen vooraf waaraan jong en oud
kunnen deelnemen. Bij de vw aan het Schooplein en de open-
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg zijn weekkrantjes ver-
krijgbaar met nadere informatie over datum, tijdstip en
plaats van de programma's. Verder wijzen de affiesjes in het
dorp de weg naar Rekreade;

nieuws
ikort & klein
• Door de duiven van de leden van
Pv. Pleines werd deelgenomen aan
twee wedvluchten. Een vanaf Chateau-
roux (uitslagen : komb. Terol Sinrïige
1 - 2 - 3 - 7 - 8; J. de Vos 4 - 5; en Jb.
Koper 6) en één vanaf St. Ghislain
(uitslagen : J. de Vos 1- 5; H. Lansdorp
2 ; Koper Jb. 3 - 11 - 13; Meulen Koper
4- 9 - 10;comb. Driehuizen 6- 12- 15;
komb. Terol Sinnige 7 - 16 en C. Visser
8- 14).

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lastbuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 61-5
bestaande uit : woonkamer, 3 slaap ka-
mers, douche, berging.
Huurprijs f. 206,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen.

2. de eengezinswoning
TREUBSTRAAT 6
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, centrale verwarming.
Huurprijs f. 283,75 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. gezinnen met tenminste l kind.
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 76
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 476,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen.

4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 403
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 487,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen.

5. de garage
CELSIUSSTRAAT V
Huurprijs f. 40,45 per maand.

De toewijzing voor deze woningen en gara-
ge geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging.
Het bestuur verstrekt voor de woningen
een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 17 juli 1979 om 19.00 uur te geschie-
den aan het kantoor van de vereniging on-
der vermelding van het lidmaatschapnum-
mer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdag 19 juli 1979 om 2
uur in het gevelkastje aan het kantoor wor-
den gepubliceerd.

RUILWONINGEN - MAAND JULI 1979

1. Aangeboden : beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

2. Aangeboden : Bovenwoning Kostverlo-
renstraat 58 (Gemeente)
Huurprijs f. 122,30 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning in Centrum
(Gemeente).

3. Aangeboden : boven-duplexwoning Nic.
Beetslaan.
Huurprijs f..144,65 per maand.

Gevraagd : Beneden-duplexwoning Von-
dellaan;

4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg.
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

5. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
(voor alleenstaande)
Huurprijs f. 372,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning of flatwo-
ning Keesomstraat.

6. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

7. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning of 3-ka-
merflat (niet in noord).

Woningruil geschiedt alléén volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel-
lende huurders van EMM of Gemeentewo-
ning dienen vóór eind Juli 1979 schrifte-
lijk te reageren onder vermelding van de
aan te bieden woning en Lidmaatschap-
nummer en geboortedatum.

eanduoürrse Noersnr

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (023)316035

Als je bij een ongeluk onmiddellijk
weet wat j e moet doen, kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die je weten moet. zijn met een
heel klein beetje aandacht ontzettend
simpel te onthouden. We hebben ze voor u
in een klein boekje overzichtelijk
bij elkaar gezet. Dat boekje krijgt
u door even een kaartje
te sturen aan „Het Oranje Kruis".
Statenlaan8U2582GE Den Haag.



OOK DE DAGTOCHTEN

AAN DE WENSEN VAN UW BUITENLANDSE
GASTEN AANGEPAST

GAAN WEER VAN START
Informeert U nader bij:

vrijdag 3 augustus vanaf 20.30 uur
, ?life-jazz' in onderstaande etablissementen:

Het Wapen van Zandvoort • Oase
De Hobbit • Chaplin • Le Bouleau

Kousepael • Albatros • Snoopy
Oomstee • Club Pomme
volg de jazz-route / zie krant van VW

, zaterdag 4 augustus, vanaf 17.00 uur
• 'life-jazz' op het Gasthuisplein, m.m.v.:

Joseph Lam • The Millers m.m.v.
vocali^te Susy Miller • Louis van
Dij|p||ifaap Dekkers Boogy Set •
^ • Hans Keune
Nppïrtet m.m.v. Ruud Brink en
T:-'MiÜ^

Vanaf 12.00 uur street-parade door Joseph Lam

,i\//\r nu: HH:H
van 27 juli tot 13 augustus, een unieke verzameling
Jazz-literatuur in de bibliotheek aan de Prinssewèg

27 juli tot 13 augustus, expositie van Jazz-musici
dpbrjBoytèh Have. woensdag l augustus, unieke

l i;; jazzfiJms - 20.00-22.30 uur - in het
;;(^It^ëéllî htî m / Gasthuisplein. Vrije toegang.

AITHIMHIJIUII
Ssigzöndag 5 augustus, 11.30 uur interkerkelijke
••„v: -yt••y_-,',-.• ••'•';•!" •'•'" ••'•±"- - '-?-.i' i <~> . « • ' ' • - • • i i • . ' l •**

r :Tqëgang v;art alle evenementen gratis. Voor meet
införmatie zie;de speciale Jazz-expresskrant bij het
V^^^Dfgi|m^

V\7V en in samenwerkingi met sociëteit Duysterghast.
!M ;; : v ontwerp : de zwager reklame/zandvoort

TE KOOP VOOR HOND EN KAT

vuile pens
vers runderhart
lamshart
kopvlees
l -dagkuikens
kipgehakt

f.
f.
f.
f.
f.
f.

l,75 per kilo
6,45 per kilo
4,98 per kilo
3,50 per kilo
l ,80 per kilo
l ,98 per kilo

Onbeperkt alles gratis thuisbezorgd, tel. 02502
-66 98 bellen na 17.00 uur.

omroepers

VRIJE WOONRUIMTE of
zomerhuisje voor perrna-
nent te huur gevraagd. M.
Joukes, Koninginneweg 31,
tel. 7036.

"DE BOET" voor
'doe het zelf en
handenarbeid

is op vakantie van 27 juli
tot 7 augustus.

Te koop aangeboden
SNACKBAR in Zand-

voort-noord.
Brieven onder nr. 510 bu-
ro van dit blad.

Te huur in centrum 30 m2
kelderruimte, ideaal ge-
schikt voor opslag, met in-
gang aan straatzijde. Tele-
fonies te bevragen onder nr.
6969.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507 -
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

VERSTEEGE
ftaltuttaat 16 • Zanbbooct

telefoon 02507-4490

v. 4. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
m
lUINBMj

voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen.van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
LJdNBM
'JdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

tt.C. V&+
Tel*
2638

Installatie bureau
GROENEflEIN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484*

DEALER
Chrysler- Simca — Matra — Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE
o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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STICHTING BEHOUD KOSTVERLORENPARK HEEFT . ..

geen goed woord voor verkeersplan
foto Dik Bol kort

De Stichting Behoud Kostverloren-
park heeft een aantal kritiese kant-
tekeningen geplaatst bij de door b en
w begin dit jaar opgestelde nota over
verbetering van de verkeersgeleiding
in de gemeente. De behandeling door
de kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening zou oorspronke-
lijk in juni plaats vinden maar werd
wegens tijdgebrek verschoven tot
na de zomervakantie van het dorps-
parlement.

De verkeersnota van het kollege houdt
zich voornamelijk bezig met de pro-
blemen van het rekreatieverkeer in
de zomermaanden en behelst een aan-
tal aanbevelingen voor verbeteringen
op termijn, zoals doortrekking van
de Herman Heijermansweg, uitbrei-
ding parkeerplaatsen in zuid en noord
en de aanleg van een randweg om zuid.
De Stichting Behoud Kostverlorenpark
vindt de door b en w voorgestelde ver-
beteringen,speciaal t.b.v. de verminde-
ring van de toeristiese verkeersdruk
op zuid,een te eenzijdige en beperkte
benadering van de verkeersproblema-
tiek in Zandvoort en acht deze boven-
dien onvoldoende gemoti-
veerd.
Wat de benadering van het vraagstuk
betreft zou er, volgens de stichting ,
meer aandacht aan noord, andere ver-
keerssoorten en het niet-toeristiese
verkeer dienen te worden besteed. Naar
het oordeel van behoud Kostverloren-
park gaat het gemeentebestuur ten
onrechte van de voorveronderstelling
uit dat elke toerist een strandbezoeker
is, die zich niet in het dorp vertoont
en geen enkele andere toeristiese at-
traktie bezoekt. De jongste cijfers van
de Kamer van Koophandel over het
aandeel van het toerisme in de bedrij-
vigheid van Zandvoort leren wel anders.
Daaruit blijkt dat ruim vijftig procent
van de inkomsten van de plaatselij-
ke middenstand uit de rekreatie komt.
Een verkeerstechnies onderzoek dat
aan deze zaken zonder meer voorbij-
gaat wekt gemakkelijk de indruk dat
het resultaat van het nog uit te voeren
onderzoek al is vastgesteld, aldus de
stichting.
Een ernstige tekortkoming noemt de
Stichting Behoud Kostverlorenpark
het ontbreken van cijfermateriaal in
de verkeersnota van b en w. Er wordt
weliswaar gerept over een uitvoerig,
met vele cijfers gedokumenteerd be-
toog van de korpschef van politie,
maar de getallen treft men nergens
in de nota aan. Hierdoor is het on-
mogelijk een juist beeld te krijgen van
een aantal zaken die bij de verkeers-
geleiding een belangrijke rol spelen, •
stelt de stichting.
Voor de door b en w aanbevolen ver-
beteringen heeft behoud Kostver-
lorenpark evenmin een goed woord
over. Met name de doortrekking van
de Herman Heijermansweg dwars
door het Kostverlorenpark, acht men
uit den boze. In de nota wordt ner-
gens hard gemaakt dat de-verkeers-
afwikkeling naar noord de politie
hoofdbrekens kost, aldus behoud
Kostverlorenpark. En voor de stich-
ting is het uiterst twijfelachtig dat
de aanleg van een nieuwe weg naar
noord de verkeersmoeilijkheden in
zuid uit de wereld kan helpen. Voor-
dat door de gemeente aan nieuwe
wegen wordt gedacht verdient het naar
de mening van de Stichting Behoud
Kostverlorenpark aanbeveling eerst

Het bestuur van de Stichting Behoud Kostverlorenpark wijst een weg door het park, zoals wordt
aanbevolen in de verkeersnota van b en w. vierkant van de hand. Die weg is overbodig en vormt
een bedreiging voor het voortbestaan van het natuurgebied, aldus de stichting

verbeteringen aan te brengen in het
bestaande wegennet. In dit geval door
een konsekwent doorgevoerd en ge-
kontroleerd parkeerverbod in de Kost-
verlorenstraat. B en w leveren voorts
geen enkel bewijs voor hun stelling,
dat doortrekking van de Herman
Heijermansweg het voor het publiek
aantrekkelijker maakt het noorder-
strand te bezoeken. Dit geldt ook voor
de bewering dat de politie het verkeers-
aanbod van de Zandvoortselaan via
de Herman Heijermansweg naar noord
kan dirigeren, betoogt de stichting.
En wat in de verkeersnota van het ge-
meentebestuur helemaal niet aan de
orde komt is de vraag of een derge-

lijk kostbaar en ingrijpend verkeers-
projekt als de Herman Heijermans-
weg wel verantwoord moet worden ge-
acht voor de oplossing van een pro-
bleem dat zich slechts enkele dagen
per jaar voordoet. (De aanlegkosten
van de H. Heijermansweg met een
tunnel onder de spoorlijn worden ge-
schat op twintig miljoen gulden en
komen geheel voor rekening van de
gemeente Zandvoort. red. zvt.krt.)
De door het kollege voorgestelde uit-
breiding van de parkeerterreinen in de
duinen ten zuiden van de Frans Zwaan-
straat noemt de stichting een nieuwe
aanslag op schaarse natuurgrond. Deze
uitbreiding is bovendien in strijd met

het streekplan voor Zd. Kennemerland,
aldus merkt behoud Kostverlorenpark
op. Aan het slot van de kritiese beschou-
wing adviseert de stichting de leden van
de kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening, aan wie het adres
gericht is, een gemeentelijk verkeers-
circulatieplan voor te bereiden met
ruime inspraakmogelijkheid voor de
bevolking. Door middel van een derge-
lijk plan kan de verkeersgeleiding in
Zandvoort in een breder kader en
verband worden geplaatst dan in de
nota van b en w het geval is, aldus
het bestuur van de Stichting Behoud
Kostverlorenpark.

• Het ontvreemden van tweewielige
voertuigen blijft favoriet bij het gilde
der la°ngvingerigen. Afgelopen dagen
verdwenen acht fietsen en zeven brom-
fietsen. Verder werden bij de politie
weer tal van inbraken gemeld in ge-
parkeerd staande auto's, waarbij diver-
se goederen in onbekende handen te-
recht kwamen. Ongewenste klanten
brachten een bezoek aan de apotheek
aan het Raadhuisplein en gingen er
met 17 gram morfine en een bedrag
van f. 450,- vandoor. Bij een inbraak
in het benzinestation aan de kop van
de Dr. C.A. Gerkestraat werd f. 4.450,--
aan geld en cheques ontvreemd. Dief-
stal van muziekapparatuur uit een
strandpaviljoen kon door de politie
snel worden opgelost met de aanhou-
ding van drie knapen uit de hoofdstad.
Spoorloos bleven totnogtoe de daders
van twee diefstallen aan het strand,
waarbij o.m. twee kostbare horloges
werden ontvreemd.

• Bij de politie werd aangifte gedaan
van diverse vernielingen,w.o. het in-
slaan van enkele winkelruiten en het
omverhalen van jonge aanplant in de
Willemstraat.

• Door de strandpolitie werden afge-
lopen week twee personen die op zee
in moeilijkheden kwamen te verkeren
tijdig op het droge gebracht: t.w. een
surfplankzeiler en een man in een rub-
berbootje.

• In de zuiderduinen trof de politie
twee Zandvoortse jongens van 13 en 15
jaar aan die voorbereidingen troffen
voor het maken van een fik. Zij ble-
ken in het bezit van verscheidene
doosjes lucifers en een groot aantal
rotjes.

• De in Zandvoort en Bentveld gehou-
den kollekte ten bate van het Anjer-
fonds heeft f, 2.752,72 opgebracht.
Het plaatselijk komité brengt graag
dank aan kollektanten en gevers die
met elkaar dit resultaat hebben mo-
gelijk gemaakt.

vliegers aan de wand
Schreven wij enige weken geleden dat
Fly Away al lang geen Zandvoortse
aangelegenheid meer is, afgelopen v r ij-
dag werd dit nog eens bevestigd toen
in het Cultureel Centrum de vlieger-
tentoonstelling geopend werd door
niemand minder dan de bekende vlie-
genier/auteur Viruly. Ook de aanwe-
zigheid van een radioreporter wees in
deze richting.

De genodigden werden welkom geheten
door de heer Van Tetterode, op wiens
initiatief drie jaar geleden Fly Away
als een milieuvriendelijk V.V.V. eve-
nement van de grond kwam, en dat
na een aarzelende start thans tot één
van de aardigste attrakties van het
zomerseizoen behoort. 'De tentoon-
stelling', aldus Edo van Tetterode,
'geeftduidelijk de plezierige stemming
weer die er tijdens de Fly Away eve-
nementen heerst'.

De knappe toespraak van de heer
Viruly was een hommage aan de grote
luchtvaartpionier Albert Plesman, aan
wie het luchtwezen zijn luchtlijnen
te danken heeft. Speels een vergelij-
king makend met de luchtlijnen van

mevr. Kraan-Meeth

de vliegers van Fly Away merkte spre-
ler op dat deze laatste in staat zijn tot
iets wat de heer Plesman nooit is ge-
lukt, namelijk om vliegers een uur
in de lucht stil te laten staan. De offi-
ciële opening van de vliegertentoon-
stelling was helemaal in stijl gehouden:
nadat een voor de vinder bestemde
brief door de heer Viruly was onder-
tekend en aan een bos ballonnen be-
vestigd, liet hij deze op. De oostenwind,
waarvoor deze kenner van het lucht-
ruim al gewaarschuwd had, dreef ze
al heel gauw richting zee. Daarna bracht

V.V.V. direkteur Hilbers, staande in
een enorme vlieger (de kampioen van
verleden jaar), met een piepklein vlieger-
tje an in hartelijke bewoordingen dank
aan de geestelijke vader van Fly Away,
Edo van Tetterode. Aan de heer
Viruly overhandigde de heer Hilbers
het boek 'Zandvoort van toen...'. Tot
slot uitte de V.V.V. funktionaris zijn
grote erkentelijkheid jegens de heer
Ted van der Leden en het echtpaar
Mell-van Vrijberghe de Coningh voor
hun adviezen bij het tot stand komen
van de tentoonstelling. En toen waren
er na het verkoelende drankje (aan-
geboden door Sociëteit Duysterghast)
de herinneringen aan drie jaar Fly
Away, want het was eigenlijk een heel
plezierige reunie.
Natuurlijk waren er vliegers, hele mooie
zelfs, maar verder was het een geani-
meerd treffen van tal van vliegeren-
thousiasten met hun al of niet in de

prijzen gevallen bouwsels, waarbij
ook de twee gelukkige bezitters van
de Zilveren Vlieg acte de présence gaven.
Maar het waren toch voornamelijk de
unieke foto's van Fred Hehl die alle
Fly Away evenementen weer in de
herinnering terugriepen. De heer Hehl
had zelfs kans gezien om de Kerstvlucht
I978, die onder de meest barre weers-
omstandigheden op het strand bij de
Rotonde gehouden werd, vanachter
een raarn van Stella Maris vast te leggen.
Een bijzondere prestatie, maar dat geldt
voor al zijn foto's die in forse afme-
tingen en in prachtige kleuren aanwezig
zijn. Historiese prenten, boeken, knipsels,
dokumentatie en een boeiende dia-serie
kompleteren de tentoonstelling (tot
5 augustus a.s. in het Cultureel Centrum)
die we van harte kunnen aanbevelen.



kermis weg uit centrum

De jaarlijkse zomerkermis in Zandvoort is definitief verhuisd van Prinsesseweg/Zwarte-
veld naar het aan de voet van de Van Speykstraat gelegen terrein van de Ned. Spoor-
wegen. Vorig jaar kregen de eksploitanten van autoscooter, draaimolen, maanraket, etc.
nog eenmaal toestemming hun attrakties op de Prinsesseweg neer te zetten, toen zij geen
genoegen namen met het braakliggende stuk grond aan de kop van de Van Lennepweg.
Dit terrein was volgens hen te drassig en onvoldoende geëgaliseerd om hun spullen te in-
stalleren. Bovendien vonden zij deze plaats aan de kust te winderig en vreesden met tent
en al de lucht in te gaan. Dit gevaar dreigt niet in het diep en daardoor beschut gelegen
NS-emplacement. Maar daarmee is in feite alles wel gezegd ten gunste van de nieuwe loka-
tie voor de kermis. Het terrein ligt in een 'dode' hoek van Zandvoort en te ver uit het cen-
trum van het dorp om de aandacht van de toeristen te trekken. En dat is ook duidelijk
merkbaar, want het evenement wordt veel minder druk bezocht dan in voorgaande
jaren.
Terugkeer naar de Prinsesseweg is uitgesloten. De omwonenden ondervinden te veel over-
last van het kermislawaai en de weg is met ingang van volgend jaar beschikbaar gesteld voor
het houden van een markt. Wanneer er geen betere plaats voor de kermis wordt gevonden
ziet de toekomst van deze zomerattraktie in Zandvoort er weinig rooskleurig uit.

BALLONNENOPTOCHT MET DRUMBAND

In tegenstelling tot de zandbouwwed-
strijden, waarvoor de laatste jaren een
tanende belangstelling was en die de
Evenementenkommissie van de vvv
dan ook maar uit haar programma
heeft geschrapt, trekt een ballonop-
tocht toch altijd nog wat deelnemers.
Niet overweldigend, zaterdag waren er
een stuk of negentig, maar de organi-
satoren bleken er toch wel mee tevre-
den.

De stoet werd op weg naar het Burg.
Van Fenemaplein voorafgegaan door
de Fanfarenzug Büsum E.V. uitSlees-
wijk Holsteijn. Dit in hun blauw-witte
uniform charmant ogende majoretten-

mevr. Kraan-Meeth

korps, aangevuld met drumband en
koperblazers, is op toernée door Euro-
pa en de heer G.R. Bakker, tweede
voorzitter van Damiate uit Haarlem,
die in het kader van een uitwissel ings-
programma hun optreden in Holland
organiseert, toonde zich over het ge-
legde kontakt heel enthousiast. Héle-
maal enthousiast was de evenementen-
kommissie van de vvv want aan het op-
treden waren, voor haar althans, geen
kosten verbonden. Toch ging Büsum
niet met lege handen naar huis, want
tijdens een geanimeerde bijeenkomst
in Stella Maris overhandigde de heer
Hilbers aan voorzitter Lutz Tiedböhl
en diens vrouw Mariene een door Ge
Loogman vervaardigde skulpture van
een zandvoortse visloper. Het tegen-
geschenk bestond uit een bijzonder
aardig wandbord uit Busüm, waarvan
de afbeeldingen, een visserboot en
een vuurtoren, doen vermoeden dat
ook daar verwantschap is met de zee.
Maar niet alleen Büsum en Zandvoort
hebben een herinnering aan deze bal-
lonoptocht overgehouden : de heer
Leo Duivenvoorde van Hotel Keur, die
vorige week uit het ziekenhuis was
ontslagen, mocht op het balkon van

zijn flat samen met zijn vrouw en
jongste zoon een serenade in ontvangst
nemen. Een geste die hem als bestuurs-
lid van de vvv vast wel goed zal hebben
gedaan !

rekreade

familieberichten familieberichten

t
Door een noodlottig ongeval is op tragische wijze op 8-jarige leeftijd
overleden

onze onvergetelijke, lieve jongen

MARCO

ons verdriet is zo groot, dat alleen onze liefde en steun
voor elkaar dit verlies kan dragen.

Hans - Marijke Heiligers-Koelemeij
Ronald
Peetouders
en verdere familie

Bentveld, 14 juli 1979
Zandvoortselaan 355

De teraardebestelling heeft plaats na de Eucharistieviering op woens-
dag 18 juli a.s. om plm. 12.15 uur in het familiegraf op de Algemene
Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.

Marco is opgebaard in de Aula van de Mariastichting te Haarlem.
Bezoekuren maandag en dinsdag van 15.30 - 17.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de
begraafplaats.

Thuis liever geen bezoek.

. Tot onze diepe droefheid is na een langdurige ziekte, heden van
. ons heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame

moeder, schoonmoeder, oma en onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

MAARTJE ZWEMMER
echtgenote van Willem Jan Visser

op de leeftijd van 53 jaar
Zandvoort: W.J.Visser

A.M.Bluys - Visser
J.H.Bluys
Mandy, Patricia, Dimitri
S.Visser
W.Visser
Familie Zwemmer
Familie Visser

Zandvoort, 14 juli 1979
Vondellaan 20 A

De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 juli a.s. om 13.30
uur in het crematorium te Driehuis - Velsen.

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuren: van 16.30 - 17.00 uur en '
van 19.30- 20.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de
ontvangkamer van de Begraafplaats Westerveld.

Vertrek vanaf Vondellaan 20 A, Zandvoort om 12.45 uur. "

!

Rekreade, het jaarlijks ontspannings-
projekt voor kinderen van inwoners
en badgasten van 4 t.e.m. 12 jaar is gis-
teren gestart. De jeugd kan op twee
plaatsen in de gemeente terecht om
aan de door een team van medewer-
kers(sters) ontworpen spelletjes, puzzel-
tochten, etc. deel te nemen. Die plaat-
sen zijn 'De Bunker' aan de Van Len-
nepweg in noord en gebouw Brug-
straat 17 in het centrum van het dorp.
Rekreade is iedere morgen geppend
van 10 -12 uur en 's middags van 3-5
uur. De deelnemersprijs bedraagt
f. 0,50 per kind.
Het programma voor noord is deze
week geheel gewijd aan de avonturen
die je op een onbewoond eiland kan
beleven en in het centrum staat een
bezoek aan het geheimzinnige kasteel
Bommelsteyn centraal. Wat het bui-
tengebeuren van Rekreade betreft is
er woensdag- en vrijdagavond poppen-
kast op het Raadhuisplein (7.30 uur)
en in het winkelcentrum noord (6.30
uur).

SEIZOENEVENEMENTEIM

Zaterdag, 21 juli, zal 's middags om half twee
op het Gasthuisplein een Nationale Folklore
Manifestatie plaats vinden. Op uitnodiging van
'De Wurf' die ook als gastvrouw optreedt zullen
folkloregroepen uit Katwijk en Rijnland, Huizen
(N.H.), Scheveningen, Staphorst, Zuid-Beveland,
Axel (Zeeuws-Vlaanderen) en de Westfriese
dansgroep 'De Schermers' zich in de oorspronke-
lijke klederdracht van hun plaats of streek ver-
tonen, waarbij deskundige uitleg zal worden ge-
geven. Zowel de Westfriese dansgroep als 'De
Wurf' zullen een aantal volksdansen brengen.
Het belooft een alleraardigst en bovenal kleur-
rijk evenement te worden en dat Zandvoort het
initiatief van 'De Wurf', dat uiteindelijk een
mooie reklame voor de badplaats betekent, weet
te waarderen blijkt uit de medewerking die
werd ondervonden van o.a. Sociëteit Duysterghast
die de lokalen van de sociëteit ter beschikking
heeft gesteld en van Fotolitho Drommel, die
een belangrijk aandeel heeft gehad in de vervaar-
diging van de fraaie affiesjes, afkomstig van een
bijzonder geslaagde foto van Louis van der Mije.
'De Wurf' krijgt het druk want, zoals de voor-
zitter van de vereniging, de heer J.J.Koning, ons
vertelde treedt zij 10 augustus met een schouw
en volksdansen op voor de patiënten van het
Rodekruis-schip 'Henri Dunant' dat dan in
IJmuiden ligt, terwijl zij op 24 augustus hetzelfde
programma brengt in zwembad 'De Duinpan'
wanneer daar de genodigden voor de Grand Prix
ontvangen worden. En dat onze plaatselijke fol-
klorevereniging ook landelijk meetelt blijkt wel
uit het feit dat de jaarvergadering van het Distrikt
West van de Federatie van Folkloristiese Groepen
in februari volgend jaar in de badplaats wordt
gehouden.

eanduoorrse
hüeranr

omroepers omroepers

Gevraagd tijdelijke hulp in
de huishouding voor 2 och-
tenden per week tot 15
september a.s. Patrijzen-
straat 3, tel. 37 58.

Gevraagd
Flinke Afwashulp

van 6 tot 9 uur 's avonds.
Hotel Faber jr.
Poststraat 9. Tel. 3588.

WEGGELOPEN
Zwart poesje,2 1/2 rnnd. oud,
omg. station. Terug te be-
zorgen fam. v.d. Sanden,
Stationsplein 4 - tel. 3817.

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk). .
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.
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ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken • Rcparatlm

QASQEYSERS • QA8HAARDEN
V*rh«lp«n van storingen

AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN
Erkend gat- «n watwlnttallateur

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02507—6012
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emm woningen in noordbuurt bijna gereed
Over ruim twee maanden zullen de in
opdracht van de woningbouwvereni-
ging 'Eendracht Maakt Macht' gebouw-
de huizen in de noordbuurt voor bewo-
ning gereed komen. Zes van de in to-
taal elf woningen zijn gelegen aan de
Kruisstraat, twee op de hoek van de
Rozenobelstraat/Kruisstraat, één aan
het achter de Kruisstraat gelegen Jan
Snijerplein en twee aan de Pakveld-
straat. De woningen komen beschik-
baar voor jonge gezinnen met een of
meer kinderen. Alleenstaanden en
oudere echtparen komen niet voor toe-
wijzing in aanmerking. De indeling
van de huizen is als volgt: woonkamer,
keuken en toilet op de begane grond,
drie slaapkamers en douche op de eerste
etage en daarboven een zolderruimte.
Vier van de elf woningen beschikken
op de zolderverdieping over een slaap-
kamer. De kale huur van de elf wonin-
gen is voorlopig vastgesteld op f. 460,95
per maand, plus f. 5,10 voor de warm-
watervoorziening die niet meer door
middel van een geyser maar centraal
wordt geregeld. Een jaar na de inge-
bruikneming wordt door het ministerie
van volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening de definitieve huur van de pan-
den vastgesteld. Dan is de eindafreke-
ning van de totale kosten van het wo-
ningbouwprojekt bekend.
Direkt na afloop van de bouwvakvakan-
tie zal een begin worden gemaakt met
de bouwvan tien wooneenheden, on-
dergebracht in vijf percelen, aan de
A.J. van der Moolenstraat. De beneden-
woningen zullen worden toegewezen
aan bejaarden en de bovenwoningen
aan kleine- en onvolledige gezinnen.
T.a.v. de bouw van een aantal één- en
tweekamerwoning op de hoek van de
Brederodestraat / Dr. C.A. Gerkestraat
rekent EMM op een positieve beslissing
van de provincie. Als verder alles naar
wens verloopt ziet het er naar uit dat
wij in 1980 met de uitvoering van het
plan kunnen beginnen, aldus de dage-
lijkse leiding van de woningbouwver-
eniging.

waterstanden

juli H.W.
16 09.15

10.19
11.22
12.39
01.11
02.14
03.03

-03.45
04.27
05.01
05.40
06.11
06.45
07.22
07.57

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 08.35

L.W.
17.18
18.22
19.25
20.42
09.14
10.18
11.11
11.48
12.30
13.04
13.44
14.14
14.49
15.25
16.00
16.39

H.W.
21.48
22.48
23.59

13'.53
14.46
15.33
16.14
16.55
17.29
18.04
18.36
19.09
19.44
20.20
21.00

L.W.
05.52
06.51
00.03
08.55
21.56
22.49
23.39
00.20
01.00
01.33
02.10
02.40
03.13
03.48
04.23
05.03

;>• burgerlijke stand

11 juli-17 juli 1979
overleden : Johannes Franciscus

Heintjes, oud 61 jaar.
ondertrouwd : Hendrik Goode en

Marie Charlotte Desirée Molenaar;
Petrus Paulus Joseph Versteege en Ge-
rarda Geertruida Lustig ; Frederik Cor-
nelis Hentschke en Hendrikca Cornelia
Baars.

geboren buiten de gemeente : Sascha
Jelena, dv. W.J. Hesse en U. van der
Walle.

overleden buiten de gemeente : Hen-
drica Johanna Maria Beenders, oud 77
jaar; Marco Hendricus Wilhelmus Ma-
ria Heiligers, oud 8 jaar.

Nieuwbouw van 'Eendracht Maakt Macht' aan de Kruisstraat.
De huizen zullen eind september worden opgeleverd.

foto Jacob Koning

artsen gaan praten
over wachtdienst
Burgemeester Machielsen heeft een
heet hangijzer opgepakt dat zijn beide
voorgangers, de heren Van Fenema en
Nawijn,gedurende hun ambtsperiode
angstvallig uit de weg zijn gegaan : de
kontroverse tussen de Zandvoortse
huisartsen over de uitvoering van de
door de Haarlemse GG en G D inge-
stelde artsenwachtdienst in de ge-
meente.

Aan de artsenwachtdienst,met het ver-
lenen van mediese hulp aan slachtoffers
van ongevallen op de openbare weg en
het strand als voornaamste taak.wer-
ken drie van de zeven plaatselijke dok-
toren, t.w. de artsen G.J.J. Mol, F.N.
Ridderbos en B.F.J. Bouman, mee.
Hun kollega's P. Flieringa, J.G. Ander-
son, R. Drenth en J.F. Zwerver zijn
niet aangesloten bij de artsenwacht-
dienst. Een situatie die van tijd tot tijd
netelige problemen schept doordat de
artsen van de wachtdienst geen hulp
verlenen aan een slachtoffer van een
ongeval op de weg, wanneer blijkt dat
deze als-patiè'nt staat ingeschreven bij
de praktijk van een van de doktoren
die niet aan de ongevallendienst zijn
verbonden. In dat geval verwijzen de
piketartsen naar de huisdokter van de
betrokkene . Aan deze-zacht uitge-
drukt - absurde toestand wil GG en
GD op korte termijn een eind maken.
Dat is overigens gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het artsentrio Mol, Rid-
derbos, Bouman en de andere vier me-
dici leven sinds jaar en dag in onmin
met elkaar en van onderlinge kommu-
nikatie is nauwelijks sprake. De oor-
zaak van de verstoorde relatie ligt in
een ver en grijs verleden maar de na-
weeën laten zich nog altijd gelden. De
hierboven geschetste gang van zaken
bij de uitvoering van de artsenwacht-
dienst vormt daarvan een duidelijk en
triest bewijs.

Burgemeester Machielsen heeft nu het
initiatief genomen de artsen tot een
gesprek te bewegen. Een eerste kón-
takt tussen vertegenwoordigers van
de gemeente en de twee groepen huis-
artsen heeft inmiddels plaatsgevonden.
Volgens een mededeling van de zijde
van het gemeentehuis is het onderhoud
in een goede sfeer verlopen en heeft
men besloten na de zomervakantie op-
nieuw rond de tafel te gaan zitten om
de problemen te bespreken en uit de
wereld te helpen. Daarbij zullen niet
alleen de moeilijkheden rond de on-
gevallendienst ter sprake komen maar
ook de andere taken van de artsen-
wachtdienst, zoals assistentie bij alko-
holkontrole en het arrestantenbezoek
in het politieburo. Verder zal worden
gepraat over het oproepen door de
politie van de ambulance bij een on-
geval op de weg of aan het strand. De
GG en GD willen daarvan af. Men
moet de ambulance ook zonder tus-
senkomst van de politie kunnen op-
roepen en naar de plaats van het on-
geval dirigeren, vinden de haarlemse
gezondheidsdiensten. In andere plaat-
sen van de regio is dit al lang het ge-
val.
Uit de voortzetting van het gesprek
tussen de vertegenwoordigers van de
partijen in het konflikt rond de art-
senwachtdienst blijkt in ieder geval de
bereidheid om de moeilijkheden tot
een oplossing te brengen. Gelet op
het feit dat de vier huisartsen weinig
voelen voor een gezamenlijke uitvoe-
ring van een artsenwachtdienst -in
de zomermaanden komt de hulpverle-
ning bijna neer op het uitoefenen van
een tweede praktijk- wordt er ge-
dacht aan andere mogelijkheden voor
een beter funktioneren van de onge-
vallenhulp. Tijdens de seizoenmaanden
zou de gemeente, zoals in het verleden
ook het geval is geweest, een arts kun-

nen aantrekken voor het vervullen van
de taken van de wachtdienst. In de
vervolggesprekken tussen de vertegen-
woordigers van gemeente en beide
doktersgroepen zal deze ekstra artsen-
assistentie gedurende de seizoenperio-
de dan ook zeker aan de orde komen.
Het gesprek over een artsenwacht-
dienst nieuw stijl wordt, zoals gezegd,
na de zomervakantie hervat. De wil
om er uit te komen is aanwezig.

belangrijke ailress(?ii
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

• Het vvd-raadslid Attema heeft het
kollege van b en w schriftelijk verzocht
op korte termijn een eind te maken
aan het door hem gekonstateerde ge-
bruik van de jongerensocieteit 'De
Nachtuil' als nachtverblijf voor min-
derjarigen. Volgens de liberale afge-
vaardigde heeft 'De Nachtuil' eergis-
teren als slaapzaal gediend voor meer-
dendeels minderjarige jongens en
meisjes. Naar de mening van Attema
is de.akkommodatie aan de Linnaeus-
straat ongeschikt voor het verlenen
van nachtlogies in verband met d? '
zeer slerhtP cao;*-:-- ~~.*.iemngen
in het gebouw. Voorts levert het
brandgevaar van het houten gebouw
een onverantwoord groot risiko op
voor nachtverblijf, aldus het raads-
lid. Tenslotte vestigt hij de aandacht
van het dagelijks bestuur van de ge-
meente op een vuilnisbelt achter 'De
Nachtuil' welke een bedreiging vormt
voor het miljeu in de naaste omge-
ving. Attema dringt bij b en w op een
onmiddellijk ingrijpen aan.

SEIZOENEVENEMENTEN

zaterdag 21 juli :
Nationale folkloremanifestatie op het
Gasthuispleh, aanvang 13.30 uur.

zondag 22 juli :
Standwerke'rskonkoers op het Gasthuis-
plein, opening 14.00 uur.

dinsdag 24 juli :
Kampioenschappen achteruitrijden op
racebaan, start 13.00 uur.
Opening internationaal padvinderskamp
op het terrein 'Het Naaldenveld' in de
buurtschap Bentveld.

vrijdag 27 juli :
Opening Jazz-ekspositie Boy ten Hove
in het kultureelcentrum aan het Gast-
huisplein, tijdstip 20.00 uur.

zaterdag 28 juli :
Vliegerwedstrijden georganiseerd door
Fly Away op het parkeerterrein zuid,
startschot 14.00 uur.
Miss Beach verkiezing op het terrein
van strandpaviljoen 25, aanvang 14.00
uur.



toneeletsen
in bibliotheek

nieuws
kort & klein

• De Cenav heeft aan b en w vergun-
ning gevraagd om een gedeelte van de
rijbaan van het circuit tussen het Schei-
vlak en de Oosttunnel zodanig te mo-
gen veranderen, dat de baan ter plaat-
se een S-vormig verloop krijgt.
De bedoeling hiervan is de snelheid van
formule 1 wagens, die op dit baan ge-
deel te te groot is, aanzienlijk terug t,e
brengen.
Het kollege is voornemens de gevraagde
aanlegvergunning te verlenen, omdat
door deze wijziging aan de baan de
veiligheid van de rijders wordt bevor-
derd.
Voor een vergroting van de geluidhin-
der voor de omwonenden wordt niet
gevreesd vanwege de vrij grote afstand
tot de woonbebouwing.
Tot afgifte van de aanlegvergunning
kan eerst worden overgegaan nadat
door het provinciebestuur een verkla-
ring van 'geen bezwaar' is afgegeven.
De aanvraag daartoe is bij gedeputeer-
de staten in behandeling.

• Het Jeugd- en Jongerenoverleg
Zandvoort heeft het kollege van b en
w verzocht de behandeling van de ge-
meentelijke nota over de aanpak van
het jeugd- en jongerenwerk in Zand-
voort door de kommissies van advies
en bijstand op 6 en 8 augustus a.s.,
vier weken uirte acclion. Wegens va-
kanties en de organisatie van jeugd-
kampen is het Jongerenoverleg niet
in staat tijdig op de inhoud van de
nota, waarin kritiek wordt uitgeoe-
fend op de jongste enquête van het
Jongerenoverleg, te reageren. Boven-
dien ontbreekt tijd en gelegenheid
overleg te plegen met de landelijke
instellingen die de aktiviteiten t.b.v.
de jeugd in Zandvoort begeleiden.
Funktionarissen van de Raad voor
Jeugd- en Jongeren in Noordholland
en van Utrecht hebben zich inmiddels
bereid verklaard tijdens de kommise-
vergaderingen nader op de gemeente-
lijke nota in te gaan, deelt het plaatse-
lijk Jongerenoverleg mee.

familieberichten familieberichten

Wij kunnen ons heel goed voorstellen
dat een regelmatig bezoeker van de
schouwburg, kenner in harten nieren
van zowel het klassieke als modéré re-
pertoire, bij het aanschouwen van de
toneeletsen die Anneke van der Meer
momentel eksposeert in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg en-
thousïast uitroept: 'deze scène uit de
Midzomernachtdroom van Shakespeare
is uitzonderlijk goed getroffen. Houding
en gebaar zijn voortreffelijk uitgebeeld
en geven precies de spanning weer zo-
als de auteur heeft bedoeld.'. Fijnproe-
vers herkennen onder de maskers en
make-up misschien zelfs de persoon van
de akteur en aktrice die de rollen van
Sorin en Nina uit De Meeuw van Tsjech-
vertolken. Het is ook niet ondenk-
baar dat een andere liefhebber van het
gebeuren op de planken de geëtste tafe-
relen uit de Midzomernachtdroom of
de Spaanse hoer van Hugo Claus,er vol-
komen naast acht. Zo'n Celestina heeft
hij bij zijn weten nog nooit onder ogen
gehad in de toneelzaal. Pure verzinsels:
zowel de personages als dekor en rekwi-
sieten.
Waarmee we maar willen zeggen dat je
de toneelstukken/waarvoor de etsen
van Anneke van der Meer model ston-
den.moet hebben bijgewoond om er
warm voor te lopen of ze af te wijzen.
Want losvan het onderwerp, het-the-
ma toneel, laten haar bladen met de
toneelscenes niet meer dan een vluch-
tige indruk na. Zo zal het wel geweest
zijn tijdens de premiere of de zoveelste
voorstelling of niet. Op ons, die geen
ooggetuige zijn geweest van De Meeuw
of de Spaanse Hoer, komt het allemaal
wat vlak en onpersoonlijk over. Wij blij-
ven er lauw onder, maar houden de
mogelijkheid wijd open dat voor de
vaste toneel bezoeker het weerzien van
'n Semprpnio in aquatint een openba-
ring is. Een belevenis waarvoor hij of zij
-de prijzen van de etsen van Anneke
van der Meer zijn betaalbaar- graag
een plaatsje aan de muur wil inruimen.
Tussen een overvloed aan theaterbeel-
den hangen een paar in enkele lijn,
geen kleur en cjeen toonvlakken, geëts-
te portretten. Simpel en zonder enig
effektbejag gedaan. Die portretten, zoals
van Meri, maken nieuwsgierig naar een
talent dat blijkbaar tot meer in staat is
dan het vervaardigen van geëtste toneel-
optredens.

De tentoonstelling van de toneeletsen van
Anneker van der Meer is dagelijks te be-
zichtigen tijdens de uitleenuren van de
bibliotheek en duurt tot en met zaterdag
12 augustus

noodkreet
over circuitherrie
Ondanks de konklusies en aanbevelingen
van de interdepartementale kommissie
ter bestrijding van het circuitlawaai, de
kritiek van de provincie op de race-
baan en het kollegeprogram dat er op
is gericht de lawaaioverlast van de bo-
lides te beteugelen, gaat de lawaaiter-
reur nog steeds door.
Met deze noodkreet heeft het Anti-
circuit komité zich deze week tot de
minister van volksgezondheid en
ruimtelijke ordening gewend.

Tijdens de training van j.l. vrijdag en
zaterdag voor de formule 11 races en
de wedstrijden op zondag werden de
bepalingen en voorschriften inzake de
beperking van het lawaai, zoals het
houden van pauzes, door de wedstrijd-
organisatoren met voeten getreden, al-
dus het komité. Leden van het komité
werden dan ook overstroomd door
telefoniese klachten over de lawaai-
overlast. De geluidhinder was een
ware plaag voor tal van inge-
zetenen van de gemeente, zo deelt
het komité de minister mee. Velen van
hen hebben Zandvoort «oor een paar
dagen verlaten om aan de terreur van
het circuitlawaai te ontkomen. Op het
Anti-circuit komité werd een dringend
beroep gedaan alles in het werk te
stellen om aan de hinder een eind te
maken.
De meest afdoende maatregel zou zijn
de races op het circuit te verbieden,
schrijft het komité aan de minister van
volksgezondheid en miljeuhygiëne.
Wanneer dit echter niet op korte termijn
te verwezenlijke valt verzoekt het ko-
mité de minister de volgende maatrege-
len af te dwingen aan de organisatoren
van de races : optimale toepassing van

de geluiddempers op de racewagens en
strenge sankties bij overtredingen van
de bepalingen en voorschriften inzake
het geluid. Tenslotte vraagt het komifé
kontrole op het gebrul van de motoren
door TNO-Delft.

rekreade
Het ontspanningsprogramma voor
kinderen van inwoners en badgasten
vanaf a.s. maandag tot en met vrij-
dag luidt als volgt:

In gebouw 'De Bunker' aan de Van
Lennepweg maken indianen de hele
week jacht op bananen. Die moeten
het vege lijf in de schil zien te redden
en daarbij kan de jeugd hen een hand-
je helpen.
In gebouw Brugstraat 17 draait vol-
gende week alles om de televiesie. Een
geheimzinnig figuur probeert de pro-
gramma' s in de war te schoppen. De
onbekende heeft het speciaal gemunt
op de uitzending van het songfestival.
De jongens en meisjes kunnen helpen
de vreemde klant te ontmaskeren.
Rekreade is op de werkdagen iedere
morgen geopend van 10 - 12 uur en
's middags van 3 - 5 uur.
Wat het buitengebeu ren van Rekreade
betreft is er iedere maand-, woensdag-
en vrijdagavond poppenkast op het
Raadhuisplein (7.30 uur) en in het
winkelcentrum noord (6.30 uur).

t
Met droefheid geven wij U kennis, dat heden, na een lang en geduldig
gedragen lijden plotseling van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en
zorgzame moeder

JOHANNA MARIA VAN DIJK
echtgenote van Antonius Godefridus Slinger

op de leeftijd van 54 jaar.

A.G. Slinger
Ton

Zandvoort, 18 juli 1979.
Grote Krocht 20A

De Eucharistieviering heeft plaats op maandag 23 juli a.s. om 10 uur
in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis in
het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zand-
voort.

Mama is opgebaard in de aula van „Zuiderhout", Beelslaan 9 te Haarlem.
Bezoekuren van 14.00- 15.00 uur en van 19.00- 19.30 uur, behalve
zaterdag- en zondagavond.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraaf-
plaats;

Liever thuis geen bezoek.

dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen die belangstelling heeft getoond,
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst,
van harte bedanken.

A. J. v.d. Moolen

( l.M. )

CIRCUIT

NDVOORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

DINSDAG zijn er weer de
jaarlijkse achteruitrijwedstrij-
den van de TROS op het cir-
cuit.
De wedstrijden beginnen 's
middags om een uur en duren
tot half zes.

Inlichtingen
Tel. 8284

kerkdiensten

ZANDVOORT- ZUID

te koop 550 m2 BOUWGROND
Tel. 02507-3767

ZANDVOORT
NU TE KOOP 2-kamerflat

voor f. 105.000,--k.k.
Inlichtingen : Mak. kant. CENSE

tel. 02507 - 26 14.

HERVORMDE KERK
zondag 22 juli a.s.:
09.15 uur : duitse dienst, Pfarrer Erich

Heimer uit Saarbrücken.
10.30 uur : Ds. E. Saraber uit Anne.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 22 juli a.s.:
09.30 uur : Ds. A.A. van der Leer te

Dr^ehuis.
19.00 uur: Geen dienst

PROTESTANTENBOND
zondag 22 juli a.s.:
GEEN DIENST

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 21 juli a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang.
20.30 uur: eucharistieviering in duitse

taal.

zondag 22 juli a.s.:
08.45 uur: stille eucharisitieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 21 en zondag 22 juli a.s.:
Zuster E.H.M. Nijssen, Europaplein 88,
Heemskerk tel. 02510-33141 of 02507-
6364.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Eertte en derde woensdag van de maand
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag ven 4
tot 5 uur. Postbus'100, 2040 AC Zand-
voort. Telefoon 7373

Maatschappelijk werk Zandvoort
Noorderstraat 1, te). 34 59.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan-
dag van 19.00 - 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2. Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

NICARAGUA
Telegram 29 juni
Latijns-Amerikaanse
Federatie van
landbewerkers vraagt
dringend hulp. Stop.
Duizenden boerenfamilies
door oorlogsgeweld
verdreven. Stop. Eigen
middelen onvoldoende.

GIRO: 1918108
t.n.v.

GLAT-Nederland
te Utrecht



DE STICHTING HIPPODROME ZANDVOORT
dankt hierbij allen, die hebben meegewerkt

de Kortebaandraverij op 25 juni j.l. tot een enorm succes
te maken, met name

- Gemeentebestuur, Politie, Reserve-politie, Publieke Wt^en,
CENAV en alle anderen, die belangeloos assistentie verleen-
den.

- de sponsors Algemene Benk Nederland en Casino Zandvoort.

- de schenkers van prijzen : Federatie Handelsvereniging / Han-
ze, mevrouw R. Smit, fam. Kroon en de firma's Bimo, Arie
Bos, gebr, v. Dam, Lecobazar, Play-In, Erica, Balledux,
Schaft, Drommel, Wilkes, Hotel Keur, Vita-Preen, Dolico,
Graftdijk en Enkabé.

- de adverteerders : de firma's: Wilkes, Mobil, Flipper, Skol,
P. Drommel, Europa-bar, Wim Buchel, Bata, Palais des Sports,
Koóyman, Duivenvoorden, Koperen Ketel, Citrus Fruit, Gas-
tronoom, Caprice, Play-In, Vreeburg, Rosekeans, Piet Keur,
Circuit, kerkhoven, Vita-Preen, C'est bon, Piller, Arie Bos,
Vat Seven, Hildering, Peter Wisker, A. Laurens, Alfrink, J.
v. Deursen, Moeren burg, Le Pierrot, Hong-Kong, Wapen van
Zandvoort, Leco-bazar, De Duinpan, Harlekijn, Schuiten,
Saloon, Klein en zn., Hotel Keur, De Klikspaan, Bols, Pavil-
joen Zuid, Kroon, Vishoek, Rinko. P. Bakker, Harocamo.

SCHUTTERSVELD

corduroy pantalons
DIVERSE KLEUREN

69,

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KiRKSTR.20 • TEL:3136

ÏERSTEEGE
•&• ttotetoitlerbcöröt

Sjaltestraat IS • Zanbbnott

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

m
UdNBMj

Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (023) 316035

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g. LjdNSMl

bdMCCJ

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

OOK DE DAGTOCHTEN

AAN DE WENSEN VAN UW BUITENLANDSE
GASTEN AANGEPAST

GAAN WEER VAN START
Informeert U nader bij:

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

assurantiekantoor

tel. 02507-3283

A. M. Folkers-Sfruvé
Gasthuisstraat 4

2042 JP ^Zandvoort

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 23 juli tot 11 augustus a.s.

Voor dringende zaken kunt U zich in verbinding
stellen met Uw Verzekeringsmaatschappij.

omroepers
Verhuur - Inrichting

"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

"DE BOET", voor
'doe het zelf en
handenarbeid

is op vakantie van 27 juli
tot 7 augustus.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

ZANDVOORT- ZUID
vrijstaand woonhuis (inhoud 1.000 m3)

14 kamers.
Koopsom f. 325.000,-- k.k.

Brieven onder nr. 530 buro van dit blad.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Installatie bureau
GROENEIÏEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.O25O7 8484*



stol

VOORDEEL

bekleed met een eerste klas
rundnappa leer

Voor deze driezitsbank en
twee fauteuils betaalt u bij

bij ons tijdens de opruiming
slechts

bekleed met een oersterke
teddy-verlours stof

ook als 2zits leverbaar

voor slechts

met eerste klas rundleer bekleed

van
met massief houten frame
zolang de voorraad strekt voor de sensationele

prijs van

J2450T
voorde spetterprijs van

(ook losse fauteuils leverbaar)
slechts enkele stuks voorradig
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droom en werkelijkheid

--̂ -=tner
R1CHT VOOB MOR(JH\)

LUIDT;

MEDEWERKERS VAN MARKTEVENEMENT MEIMEIM. . .

nieuws
kort & klein

• Bij een schietpartij op het Kerkplein
in de nacht van zaterdag op zondag
werd een 18-jarige inwoner van Haar-
lem door een schampschot aan de lin-
kerzijde van zijn hoofd getroffen. De
dader, een 26-jarige in Zandvoort
woonachtige discjockey, werd nog
dezelfde nacht door de politie in zijn
woning aangehouden, verdacht van
poging tot moord en verboden wapen-
bezit. Hij is inmiddels aan de justitie
in Haarlem overgedragen. Hetslacht-
offer heeft tegenover de politie ver-
klaard dat de discjockey, die hem
kort te voren in een dancing had ver-
zocht op straat een kwestie te bespre-
ken, zonder enige nadere verklaring
een revolver had getrokken en was
gaan schieten. Volgens de man die
werd geraakt moet de discjockey
hem voor een ander hebben aangezien.

• De afgelopen week kwamen bij de
politie bijna vijftig meldingen van dief-
stallen binnen. De meeste inbraken
vonden plaats in onbeheerd staande
auto's. Bij zeven pogingen tot dief-
stal van o.m. bromfietsen en parkeer-
meters konden de daders -jongens
tussen de 14 en 20 jaar- door de poli-
tie worden aangehouden. Een winke-
lier in de Haltestraat deed aangifte
van afpersing van een aantal cheques,
platen- en kadobonnen alsmede di-
verse girobetaalkaarten voor een to-
taalbedrag van f. 8.500,-. De nering-
doende zou door een pim. 30-jarige
man met geweld zijn bedreigd.

• Op aanwijzing van de zandvoortse-
politie is de dienst luchtvaart van-de
rijkspolitie op zoek naar de identi-
teit van een piloot,die afgelopen don-
derdag gedurende een kwartier hals-
brekende toeren maakte boven het
circuitterrein.

• De folklorevereniging 'De Wurf' ver-
lootte zowel tijdens de openluchtvis-
maaltijd jongstleden donderdag als tij-
dens de folkloremanifestatie op 21 juli
j.l. een pop in oud-zandvoortse kleder-
dracht. Bezitters van het lot no. 182 of
280 kunnen hun pop afhalen bij het
kantoor van de vvv op het Schoolplein.

gasthuisplein is ongeschikt
voor standwerkerskonkoers
Voor de vijfde maal organiseerde de
Evenementenkommissie van de vvv in
samenwerking met de Centrale Vereni-
ging voor de Ambulante Handel een
stand wer kers kon koers.

Ook nu, net als vorig jaar op het Gast-
huisplein, waar twaalf deelnemers hun
waren aan de man probeerden te bren-
gen. Er waren weer veel bekenden :
mevrouw Kassing met haar planten,
de heer Brouwer met pennen en vilt-
stiften, Hans Schaay met sieraden en
bestuurslid Jan Reijinga prees, zo mo-
gelijk nog gloedvoller dan andere ja-
ren, zijn horloges aan. Maar er waren
ook nieuwe gezichten, een mijnheer
die een immense voorraad zakdoeken
aanbood voor een tientje (waren we
net aan toe) en een mevrouw die de
voordelen opsomde van een elektriese
schaar waarmee ze feilloos door alle
soorten materiaal, of het nu kant of
skai was, gleed, en die deze schaar kon
leveren voor f. 14,95 plus twee gratis
batterijen en een garantiebewijs voor
een jaar. Zij had fean ons de eerste
prijs gekregen, niet vanwege die gratis

mevr. Kraan-Meeth

batterijen of dat garantiebewijs maar
gewoon omdat we vonden dat ze het
leuk deed. Onze mening werd echter
niet gevraagd, wél die van de jury, en
die bestond uit de dames Geertsema
en Holsteyn en de heer Methorst.
Laatstgenoemde had het voorzitter-
schap ditmaal doorgespeeld naar Syl-
via Holsteyn, die vertelde dat de be-
oordeling t.a.v. welsprekendheid, over-
tuigingskracht en originaliteit vrij una-
niem was uitgevallen. Als prijswinnaars
kwamen uit de bus de heer J. Poepjes
uit Diemen (gerookte paling), de hor-
logeman Jan Reijinga, eveneens uit
Diemen en Huib Knuvers uit Rotter-
dam, die met een ingenieus persje zo-
veel sap uit een sinaasappel krijgt. De
prijzen bestonden uit vvv-geschenken-
bonnen en goud-, zilver- en bronskleu-
rige schildjes. Alle deelnemers ontvin-
gen bovendien zo'n schildje in blauw
uitgevoerd plus, en daarom zullen ze

geen enkel bezwaar hebben tegen een
vrouwelijke voorzitter, een hartelijke
zoen van Sylvia Holsteyn.
Zoals altijd werd ook nu in het vvv-kan-
toor met bestuursleden van de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel
even nagepraat. Had de evenementen-
kommissie gedacht dat het Gasthuis-
plein een geschikte plaats was voor een
standwerkerskonkoers, de deelnemers
zelf denken er anders over. In dit ver-
band herinnerden ze aan het konkoers
dat enige jaren geleden plaats had en
waar de standhouders in de Schooi-
straat stonden opgesteld. Op het Gast-
huisplein missen ze nl. 'de lopende
mensen' zoals ze dat noemen. De markt
in de Schoolstraat trok toen alle pas-
santen uit de Haltestraat, en de omzet
was drie keer zo groot als deze zondag-
middag. De voorkeur van de 'ambulan-
te handelaren' zou uitgaan naar de
Kerkstraat. De evenementenkommissie
zal zich nu beraden of een herhaling in

augustus dit jaar en dan in de Kerk-
straat, tot de mogelijkheden gaat beho-
ren.

waterstanden

juli
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
12.39
01.11
02.14
03.03
03.45
04.27
05.01
05.40
06.11
06.45
07.22
07.57
08.35

L.W.
20.42
09.14
10.18
11.11
11.48
12.30
13.04
13.44
14.14
14.49
15.25
16.00
16.39

H.W.

13.53
14.46
15.33
16.14
16.55
17.29
18.04
18.36
19.09
19.44
20.20
21.00

L.W.
08.55
21.56
22.49
23.39
00.20
01.00
01.33
02.10
02.40
03.13
03.48
04.23
05.03

uit
de
hangmat
Wanneer de raad met vakantie is vallen
de beslissingen. Zo heeft het dagelijks
bestuur van de gemeente op verzoek
van de Cenav aan gedeputeerde staten
van Noordholland gevraagd om op
korte termijn -liefst deze week nog-
groen licht te geven voor het wijzigen
van een gedeelte van de rijbaan tussen
het Scheivlak en de Oosttunnel in een
S-bocht. De .toestemming van de pro-
vincie is nodig omdat voor het maken
van de bocht grondwerkzaamheden
moeten worden verricht. B en w heb-
ben de aanvraag ingediend zonder enig
vooroverleg met de kommissies van bij-
stand en advies en de gemeenteraad.
Die zijn immers met vakantie en kun-
nen derhalve niet worden geinformeerd
en geraadpleegd over het projekt.
Zoiets kan gebeuren nietwaar ?
Dat kan.
Maar in dit geval gaat de vlieger niet op.
Een paar maanden geleden werd in en-
kele persorganen melding gemaakt van
het voornemen van de Cenav een knik
in de weg aan te brengen. Het karwei
zou gereed moeten komen voor het
houden van de Grand Prix in augustus
a.s. Er was dus tijd genoeg om kommis-
sies en raad over het plan in te lichten
en naar hun mening te vragen. Dat is
niet gebeurd. Formeel is waarschijnlijk
alles in orde. De gemeente had (nog)
geen verzoek voor het verkrijgen van
een vergunning ontvangen en de kom-
missies en de raad konden (nog) niet
op de hoogte worden gesteld van een
aanvraag die er niet was. Die kwam
pas binnen nadat de gemeenteraad op
reces was gegaan.
Toch deugt de gang van zaken niet.
Terwijl het kollege van de raad de op-
dracht heeft gekregen een aktief beleid
te voeren inzake een andere bestem-
ming van het circuit, wordt er, met
medewerking van b en w, verder ge-
sleuteld aan de uitbouw van de racebaan.
Kommissies en volksvertegenwoordi-
ging zouden hun tanden eens moeten
laten zien. De hangmat uit voor het
leveren van tegenspel. Over een maand
hoeft het niet meer.
De bolides zijn dan al lang door de (S)
bocht.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



trans volksdansen
tijdens vismaaltijd foto

Pieter S. Goedhart

hier
staat
uw
brief

Naar aanleiding van het schrijven van
het raadslid Attema (vvd) aan het kol-
lege van b en w over het door hem ge-
konstateerde gebruik van de jongeren-
sociëteit 'De Nachtuil'als nachtverblijf
voor minderjarigen (zie Zandvoortse
Koerant van j.l. vrijdag) hebben bestuur
en deelnemersraad van het jeugdcen-
trum navolgende verklaring aan de pers
verstrekt:

Wij beschikken tot op heden niet over
een afschrift van de brief van de heer
Attema aan het college van B en W.
Dit is jammer, omdat wij nu moeten
reageren op informatie uit de tweede
hand. In deze informatie wordt de
naam van de Franse dansgroep zoda-
nig besmet, dat wij over dit bezwaar
haenstappen.
Wij zijn verbaasd, dat de heer J. Atte-
ma ongevraagd op 19 juli j.l. het Nacht-
uilgebouw heeft betreden om een slaap-
zaal te inspekteren waar Franse gasten
zich aan het kleden waren. De heer At-
tema had zich deze, voor ons wonder-
lijke, aktitivitet kunnen besparen. Hij
had bij de politie eerst inlichtingen kun-
nen vragen. In De Nachtuil had hij de op
dat moment aanwezige beheerder vragen

kunnen stellen. Hij had dan o.a. kunnen
horen, dat er voor de Franse dansgroep
op zo'n korte termijn geen ander rede-
lijk onderkomen was en er bij de jon-
gens en meisjesgroep in de slaapzaal
ook Franse leiders waren.
Niets van dit alles. De heer Attema be-
kleeddde zich met opsporingsbevoegd-
heid. Hij betrad ook ongevraagd de
genoemde slaapzaal en 'zag matras-
sen op de grond liggen, waarop jongens
en meisjes lagen, allemaal door elkaar
heen'.
Wij vinden de bovengenoemde beschrij-
ving van de situatie in de slaapzaal ver-
dacht makend, grof en zwaar beledigend
voor deze fijne Franse dansgroep met
hun voortreffelijke leiding. Wij verwach-
ten van de heer Attema dat hij in het
openbaar deze beschrijving ontkent resp.
herroept eri zijn excuus aanbiedt.
De werkelijkheid was :
De meisjes met de vrouwlijke leiding
hebben aan één zijde van de zaal ge-
slapen. De jongens met de mannelijke
leiding sliepen aan de andere zijde.
Tussen de beide groepen was bagage
geplaatst.
Nu de heer Attema dan toch de weg
naar De Nachtuil heeft gevonden,
heeft hij gezien, dat de toiletten in
De Nachtuil niet ideaal zijn. Wij ver-
wachten nu van de heer Attema, dat hij,
als gemeenteraadslid, zijn medewerking
verleent om dit in het gemeentegebouw
te veranderen. Onze dank aan hem zal
dan groot zijn.
Voor het overige zijn wij blij, dat wij
deze Franse dansgroep op woensdag
en donderdag gastvrij mochten ontvan-
gen. Wij danken een ieder die mede
belangeloos heeft geholpen dit moge-
lijk te maken. Dit geldt vooral voor
het VW en de heer Schagen van de
politie die de particuliere logeeradres-
sen verzamelden'.

Het was een goed idee van de organisa-
toren van de vismaaltijd om de rijen
tafels beurtelings hun vis aan de kraam
te laten halen. Toen er echter niet op
werd toegezien dat het inderdaad ook
zo gebeurde werd het allemaal een
beetje rommelig en een half uur in de
rij staan werd dan ook heel gewoon.
En verder moet ons van het hart dat
wijn in een plastic bekertje niet smaakt.
Maar dat zijn dan ook de enige aan-
merkingen die we zouden willen ma-
ken en we beginnen ons verslag er mee
omdat ze aan het eind teveel gewicht
zouden krijgen en dat is beslist niet
onze bedoeling.

De traditionele openlucht-vismaaltijd
die vorige week donderdag onder aus-
piciën van de vvv op het Gasthuisplein
werd gehouden is namelijk een groot
sukses geworden, vooral door het op-
treden van de volksdansgroep 'Les
Jeunes' uit Aunay sous Bois bij Parijs.
Deze uit 30 dansers bestaande groep,
merendeels schoolkinderen, bestem-

mevr. Kraan-Meeth

men de vakantie voor hun hobby, het
volksdansen, en dat ze met hun han-
den net zo goed uit de weg kunnen als
met hun voeten bewijzen de door hen-
zelf geborduurde kostuums. Ook de
jongens brengen de kleurrijke versie-
ringen zelf op hun blouses aan.
De franse scholieren beschikken over
een ongelooflijk uitgebreid repertoire
want behalve dansen uit o.a. Catalonië,
Polen en Bretagne in de daarbij passen-
de kostuums, brachten ze ook een
aantal kostelijke nummers, zoals die
met stokken, een echtelijke twist voor-
stellend, de slakkendans en een dans
met tamboerijnen. Bepaald hartver-
warmend was 'Ie Marriage' gedanst
door twee prille paartjes. Onvermoei-
baar was de groep, zeker wanneer we
bedenken dat iedere dans in een ander
kostuum werd uitgevoerd. Het trof bij-
zonder goed dat mevrouw Mouton-
Bluys uit Dinant in Zandvoort logeerde
en daardoor de franse aankondigingen
en toelichtingen in het nederlands kon
vertalen, waarna Bob Gansner, de
speaker van de dansgroep van 'De
Wurf', ze op zijn welbekende manier
in het duits en engels doorgaf.
Mochten de franse jongelui een ware
ovatie in ontvangst nemen ook de pres-
taties van de volksdansgroep van 'De
Wurf' oogstten veel sukses. De begelei-
ding door twee vrouwelijke akkordeonis-
ten was uitstekend. Het waren de beken-
de 'Polka Piqué', Hakken Tonen', 'Jan
Pierewiet' en de 'Mexicaanse Wals' om
maar enkele te noemen, die de dansgroep
uitvoerde, maar ze blijven leuk om naar
te kijken. En helemaal aardig om te
zien was het slot, waarbij alle dansers,
de franse en de Hollandse, aangevuld

met jonge en oudere danslustigen uit
het publiek, een feestelijke polonaise
tussen de tafels en de toeschouwers
hielden.
En nu even terug naar de maaltijd want
daar ging het uiteindelijk om : een
voortreffelijk stuk gebakken vis met
toebehoren, 160 gasten die dat kunnen
bevestigen en voor de niet te verzadi-
gen gastronomen onder hen waren er
nog broodjes met garnalen, ter plaatse
gepeld door vrouwelijke Wurfleden.
Nadat vvv-direkteur Hilbers dank had
gebracht aan Ben Roozen van 'De Meer-
paal', 'Huig en zijn mensen', 'Engel',
'Jan Bonnie', 'de garnalenpelsters' en
'Gerard van het Wapen' uitte hij zijn
grote erkentelijkheid jegens het jeugd-
centrum 'De Nachtuil' dat, toen de
volksdansgroep 'Les Jeunes' een dag
eerder arriveerde dan was afgesproken,
direkt bereid bleek ze op te vangen,
van eten en een slaapplaats te voor-
zien en ze ook verder behulpzaam te
zijn.

TE KOOP VOOR HOND EN KAT

Runderhart f.
Lamshart f.
Kopvlees f.
Roodvlees f.
Runderlever f.
Rundernier -.f.
Kipgehakt f.
Paardepoulet f.
Pens f.
Lappenpens : f.

6,45 per kilo
4,98 per kilo
3,50 per kilo
2,50 per kilo
2,60 per kilo
3,25 per kilo
l,98 per kilo
5,20 per kilo
1,75 per kilo
1,70 per kilo

Aanbieding alleen deze week
10 kilogram DOKOBROKKEN

van f. J£tf£ nu f. 17,50

Alles gratis thuis bezorgd.
VAN AALST, dierenvoeder shop,
Bennebroekerweg 995 A,
Zwaanshoek.
dagelijks open van 17.00 -18.00 uur en
op de zaterdagen van 9.00-17.00 uur.
Telefoon 02502 - 66 98

Mevrouw DEKKER
dierenarts

donderdag'26 en vrijdag 27 juli a.s.
GEEN SPREEKUUR

Voor spoedgevallen bellen tel. 023-313233

R.DRENTH
arts

Geen praktijk van
27 juli t.e.m.
18 augustus a.s.

Waarnemers :
Dr. J.G. Anderson
Dr. P. Flieringa
Dr. J.F. Zwerver

omroepers

Roland van Tetterode
heeft in Zandvoort deze
week een zaakje voor antiek,
kunst, curiosa en oude boe-
ken geopend, in de winkel
Swaluëstraat 3 - hoek Gast-
huisplein.
Ook voor inlijstwerk.
De openingstijden zijn van
12 uur 's middags tot 9 uur
's avonds, behalve 's maan-
dags.

Te koop aangeboden
Geyser 'Fasto' f. 70,-: 2-
pits gasstel f. 20,-.
Bilderdijkstraat 11.

Vernieuwde ZOLDERETAGE
te huur per l september voos
l pers., f. 650,- p.mnd.(inkl.)
Brieven onder nr. 540 buro
van dit blad.

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONTNGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.
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b&w zijn rond
met gasthuisplein

protest van komite
tegen s-bocht

ABONNEMENT

,BELLEN

Gistermiddag heeft het gemeentebe-
stuur het definitieve ontwerp voor de
rekonstruktie van het Gasthuisplein
bekend gemaakt. Het plan zal in de
raadsvergadering van 28 augustus a.s.
door de afgevaardigden worden be-
handeld. B en w vragen voor de uit-
voering van het projekt een krediet
van f. 118.000,- een bedrag dat wordt
gedekt door de reserve stadsuitleg van
de gemeente.

Het kollege van b en w is van oordeel dat
zijn rekonstruktieplan 'zoveel mogelijk
tegemoet komt aan ieders wensen'.
Er is, schrijft het dagelijks bestuur in
zijn toelichting bij het voorstel, reke-
ning gehouden met de belangen van
de bewoners, de eigenaars en eksploi-
tanten van de aan het plein gelegen
bedrijven en de afwikkeling van het
verkeer in de noordbuurt. Tevens is
aandacht geschonken aan de plein-
funktie t.b.v. de ingezetenen van
Zandvoort en de toeristen, alsmede de
nodige parkeerfaciliteiten voor het
winkelende publiek in Kerkstraat
en op Dorpsplein.
In de door b en w voorgestelde rekon-
struktie krijgt het Gasthuisplein één
rijbaan aan de zuidzijde op gelijk ni-
vo met het verhoogde voetgangersge-
bied. Het trottoir aan de kant van
Duysterghast wordt 2.25 m. breed
met aan de kant van de rijbaan diverse
obstakels, zoals lantaarnpaal, boom,
paaltje, etc. De rijbaan blijft 5.50 m.
breed. Aan de noordzijde van de rij-
strook komen tien parkeervakken met
parkeermeters. Tegenover de twee win-
kelpanden aan de kop van de noordzij-
de van het plein is plaats ingeruimd
voor vijf parkeervakken met parkeer-
meters. Parkeren naast de trap van
het Gasthuishofje zal niet meer wor-
den toegestaan.
De verkeersafwikkeling in de noord-
buurt, waarin het Gasthuisplein een
belangrijke rol speelt, wil het gemeen-
tebestuur als volgt regelen : voor het
gedeelte van de Swaluëstraat van Prin-
senhofstraat tot Gasthuisplein en een
deel van de Prinsenhofstraat tweerich-
tingsverkeer en voor de Prinsenhof-
straat tussen Brugstraat en Burg. En-
gelbertstraat, alsmede de Kruisstraat
éénrichtingsverkeer in de richting van
het Gasthuisplein.
In de toelichting bij het plan gaat het
kollege uitvoerig in op andere oplos-
singen voor de rekonstruktie van het
plein.
De door de bewoners van het Gast-
huisplein op een tweetal openbare
hoorzittingen naar voren gebrachte
alternatieve mogelijkheden voor de
verkeerscirkulatie en voetgangers-
akkommodatie worden door b en w
niet bruikbaar geacht. Zij voelen
niets voor handhaving van de tegen-
woordige verkeerslus rond het plein.
Ook niet wanneer deze wordt aan-
gepast bij het voetgangersgebied,
zoals van de zijde van de bewoners is
voorgesteld. Handhaven van de rij-
baan aan de kant van het kultureel
centrum zal de sfeer van het plein
nadelig beïnvloeden, meent het
kollege. Bovendien zal de rijbaan
het verkeer uitnodigen de Gasthuis-
straat in te rijden, hetgeen, gelet op
de aanwijzing van de straat als woon-
erf, dient te worden vermeden.
Tenslotte vrezen b'en w dat de ge-
scheiden rijbanen op het plein 'ver-

naar ieders wens ?

keersaantrekkend zullen werken'.
En dat wil men juist voorkomen,
aldus het gemeentebestuur. De door
de omwonenden geprojekteerde
parkeerplaatsen op het middenge-
deelte van het Gasthuisplein zijn
volgens het kollege niet uitvoerbaar,
omdat de voor het in- en uitrijden
benodigde ruimte ontbreekt.
Het eindplan dat b en w gisteren heb-
ben gepresenteerd bevat weinig of
geen nieuws. Het wijkt slechts op en-
kele ondergeschikte punten af van
een reeds enkele jaren geleden door
de dienst van publieke werken ge-
maakt voorontwerp voor de rekon-
struktie van het plein. Een kompro-
mis tussen voetgangersgebied en auto-
strada. Een oplossing waar tot op he-
den vrijwel niemand gelukkig mee is.

Het Anti-Circuit komite heeft bij gede-
puteerde staten van Noord-Holland
met klem geprotesteerd tegen het af-
geven van een verklaring van 'geen be-
zwaar' voor het verrichten van grond-
werkzaamheden t.b.v. het maken van
een S-bocht in het circuit tussen Schei-
vlak en oosttunnel.

Zoals bekend (Zandvoortse Koerant
20-7-'79) heeft het dagelijks bestuur
van de gemeente Zandvoort op ver-
zoek van de Cenav om een dergelijke
verklaring gevraagd. Deze.is inmiddels
door gedeputeerden in behandeling ge-
nomen.
Volgens het komite zal door de aan-
leg van de S-bocht het lawaai wor-
den vergroot. Dit alleen al dient voor
de provincie afdoende reden te zijn
geen vergunning voor de ontgronding
van het terrein te verlenen, aldus de
aktiegroep. Het Anti-Circuit Komite
logenstraft de bewering van b en w
van Zandvoort dat voor toename van
de herrie niet behoeft te worden ge-
vreesd, omdat de geplande bocht op
vrij grote afstand ligt van de woon-
bebouwing. Deze bedraagt voor de
flats aan de Keesomstraat en de Lo-
rentzstraat in nw.-noord echter niet
meer dan honderd meter, merkt het
komite in zijn protest bij gs op.
De miljeu-organisatie doet tenslotte
een dringend beroep op het provincie-
bestuur voorlopig geen beslissing over

eanduoortee

18 juli-24 juli 1979

geboren : Dennis, zv. A.C. Burggraeve
en M. Noordhoek.

overleden : Ruth Jochems, oud 70
jaar.

ondertrouwd : Jacob Kroon en Ni-
cole Emelie Schaepman.

geboren buiden de gemeente : Marie-
ke, dv. G. Jonker en A.G. Vreeken.

overleden buiten de gemeente :
Hielkje Hellings, geb. Hellings, oud 85
jaar; Frans Johan Jacob van Schaar-
denburg, oud 78 jaar; Maartje Visser,
geb. Zwemmer, oud 53 jaar; Johanna
Maria Slinger, geb. van Dijk, oud 54
jaar.

de aanvraag te nemen in afwachting
van het advies van de inspektie voor
de volksgezondheid in de provincie,
een door TNO-Delft ingesteld onder-
zoek naar de geluidproduktie en het
raadplegen van de kommissies van
advies en bijstand en de gemeente-
raad van Zandvoort door het kollege
van b en w.
Overigens heeft het komite geen goed
woord over voor het eigenmachtig
beleid van het dagelijks bestuur van
de gemeente Zandvoort inzake het
S-bocht projekt van de Cenav.
Zie 'Hier staat uw brief' op pagina 3
van de koerant.

Dat het circuit niet meer staat aange-
geven op de kaart van het onlangs vast-
gestelde streekplan voor het Noord-
zeekanaalgebied wil volgens een
woordvoerder van het provinciebe-
stuur niet zeggen,dat het verzoek van
b en w van Zandvoort zonder meer
van de hand zal worden gewezen. Er
wordt in dit geval door de gemeente
een beroep op medewerking van gs
gedaan op grond van een bepaling
in de wet op de ruimtelijke ordening,
waarvan de uitvoering bij de provincie

.berust. Op .basis hiervan zullen geder
puteerden een beslissing over de aan-
vraag nemen.
Inmiddels is niet alleen het Anti-Cir-
cuit Komite maar ook de politiek in
aktie gekomen. Het Zandvoortse

pvda-statenlid Annemarie Goedmakers,
heeft over de gang van zaken m.b.t.
het verzoek vragen aan gedeputeerde
staten gesteld.

belangrijke adrèSseri

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12 , off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

eanduoortee Noerartf

voor de keus

Gedeputeerde Staten van Noordholland
bestuderen de suggestie van een aantal
statenleden om de restauratie van het
eeuwenoude en danig vervallen land-
huis Groot Bentveld mogelijk te ma-
ken door middel van verkaveling van
een gedeelte van het landgoed t.b.v. de
bouwvan een aantal koophuizen. Tot-
nogtoe staat het dagelijks bestuur van
de provincie afwijzend tegenover eni-
gerlei vorm van verkaveling van land-
goederen. Men vreest dat daardoor na-
tuurgebieden verloren zullen gaan. In
een statenvergadering van enkele maan-
den geleden is er echter op aangedron-
gen, met name van de zijde van de li-
berale fraktie, van deze gedragslijn af

te wijken wanneer door verkaveling en
bebouwing van een gedeelte van een
landgoed de financiële middelen be-
schikbaar komen om een uit histories
of bouwkundig oogpunt waardevol
gebouw -Groot Bentveld- van drei-
gende ondergang te redden. Zoals be-
kend staat Groot Bentveld op de
monumentenlijst, maar stelt het rijk
geen gelden beschikbaar voor de res-
tauratie van het pand.
Een bouwonderneming heeft enige
tijd geleden een plan ontwikkeld om 5p
het landgoed ruim twintig riante hui-
zen neer te zetten en heeft daaraan
het herstel van Groot Bentveld gekop-
peld. De provinciale planologiese dienst.

de afdeling Zuid-Kennemerland van de
Bond Nederlandse Architekten (BNA)
en verscheidene miljeu-organisaties
hebben grote bezwaren tegen de voor-
gestelde bebouwing van het terrein.
Zij achten de door de bouwmaatschap-
pij uitgewerkte plannen schadelijk voor
het landgoed en naaste omgeving. Mis-
schien wordt het huis er door gered,
maar gaat het landgoed verloren.
De vraag is nu wat gedeputeerde staten
het zwaarst zullen laten wegen : het
landhuis, dat onherroepelijk te gronde
gaat wanneer het niet op korte termijn
wordt gerestaureerd, of het landgoed.

voor verkoop
en service
naar — {s

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
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Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-22
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familiebenchten familieberichten

Dat pension 'Thalat-
ta', gelegen aan de
Boulevard de Favau-
ge en hotel 'Zeerust'
(het huidige kinder-
huis Groot Kijkduin)
op één ansichtkaart
staan afgebeeld is
niet zo verwonder-
lijk : rond de eeuw-
wisseling waren bei-
de eigendom van de
heer H.C. Voet.

landelijke folkloredag
wordt traditie in zandvoort
Plannen om de Nationale Folklorema-
nifestatie volgend jaar grootscheepser
te herhalen, een suggestie die voorzich-
tig geuit werd tijdens een door het da-
gel ij ks bestuur van de Folklorevereni-
ging 'De Wurf' belegde perskonferen-
tie, zullen ongetwijfeld gerealiseerd
worden. Het folklorefeest van vorige
week zaterdag op het Gasthuisplein is
namelijk zo'n daverend sukses gewor-
den dat over een herhaling geen enkele
twijfel behoeft te bestaan.

Een achttal deputaties uit om hun fol-
klore bekende plaatsen en streken pre-
senteerde zich 's middags op het po-
dium, ingeleid door Bob Gansner, die
zich niet alleen deskundig toonde op
het gebied van het oud-Zandvoortse
kostuum maar ook op dat van Zuid-
Beveland en Urk, waarvan hij eveneens
een uitleg gaf. Mevrouw Mouton-Bluys,

mevr. Kraan-Meeth

die zich bij de vismaaltijd zo verdienste-
lijk had gemaakt met het vertalen van
het frans in het nederlands deed dat nu
in omgekeerd volgorde. Bob Gansner
vertaalde de toelichting bij de verschil-
lende kostuums in het duits en het
engels. Wat de laatste betreft, het is
beslist geen sinekure om twee en een
half uur achter elkaar de aandacht van
een duizendkoppig publiek gevangen
te houden, te zorgen dat alle medewer-
kenden voldoende aandacht krijgen en
daarbij ook nog de andere facetten
rond deze manifestatie in de gaten te
houden. De manier waarop hij de za-
ken aan elkaar praatte, hiaten opvulde
en improviseerde wanneer dat nodig
was, verdient dan ook alle bewondering
en door de ongedwongen stemming die
daardoor ontstond hadden alle toe-
schouwers, ook zij die niet speciaal voor
de folkloremanifestatie gekomen waren,
een kostelijke middag, en dat was nu
precies wat we in dit sombere seizoen
nodig hadden !
Het was boeiend, de presentatie van de
verschillende klederdrachten, waarbij
'De Wurf' de spits afbeet en de toeschou-
wers de lange en korte kap met bijpas-
sende versierselen konden bewonderen,
de schoermantel, de wollen omslagdoek '
en rouwdracht. Ook een visser, bad- .'
man en badvrouw plus de nachtwaker
die kwam vertellen dat tien uur 'sja'epers-
taid' is verschenen ten tonele. Ook
Scheveningen waar nog 800 vrouwen
in de klederdracht lopen had een goede

, presentatie met o.a. een nettenboetster
en een omroeper met de klink. We vin-
den de Zandvoortse klink mooier maar
dat is natuurlijk chauvinisme. Bij het
vrouwenkostuum van Axel vielen de
prachtige met kraaltjes geborduurde
'beuken' op en de 'vleugeltjes'. De ma-
nier waarop in sommige plaatsen het
slot van de halsketting gedragen wordt
is veelzeggend. Het kan iets vertellen

over het geloof van de draagster maar
ook over haar burgelijke staat.

. . . . en gedanst werd er toch.

Twintig Katwijkers tussen de 80 en 90
jaar gaan nog in oude klederdracht
naar de kerk, vertelde de heer. C. Varke-
visser, voorzitter van het Genootschap
Oud-Katwijk en konservator van de
Oudheidkamer. Interessant was zijn
toelichting op de verschillende kappen,
ook van Delftland en Rijnland, en over
de zeer chique paarse en zwarte japon-
nen van de redersvrouwen. Ook het
Staphorster kostuum viel te bewonde-
ren, en dat van die eenzame Urker, kom-
pleet met gespen, rond hoedje, karakte-'-
ristieke houding en pruim achter de kie-
zen. Jammer dat we overal in vogel-
vlucht langs moeten want er valt enorm
veel te vertellen. Door ziekte van een
paar leden was het de Westfriese dans-
groep 'De Schermers' niet mogelijk
volksdansen uit te voeren, maar de uit-
stekende toelichting van één van de
vrouwelijke leden bij de schouw, waar
vooral de prachtige damasten vesten

van de mannen opvielen, de kleurrijke
op kleine zilveren pennen gebreide tas-
sen die aan oud beugels worden beves-
tigd (er waren zelfs een paar authen-
tieke beugeltassen bij) en de anekdote
over het ontstaan van de voorhoofd-
naald maakten veel goed. En gedanst
werd er toch .
De Wieringerwaard was namelijk met
een dansgroep gekomen en oogstte veel
sukses met o.a. Hakken-tonen, 'Hou
me aan m'n rokje vast' en de onsterfe-
lijke 'Valeta'.
Ze waren echter, ondanks de verzeke-
ring van Bob Gansner dat de vorige
dag nog een paard en wagen op het po-
dium hadden gestaan, huiverig voor het
niet al te stevige bouwsel en wij, die
pal bij het podium zaten, konden ons
hun angst heel goed voorstellen. Bo-
vendien moesten de zestien dansers zich
in hun bewegingen beperken doordat
het, voor hun repertoire althans, te

Na een moedig gedragen lijden is op 21 juli ingeslapen mijn lieve en zorg-
zame man, onze lieve pap en lieve opa, schoonzoon, broer, zwager en
oom

RUTH JOCHEMS sr.
op de leeftijd van 70 jaar.

Er is een goed en integer mens heengegaan.

R. Jochems-Donker
kinderen
kleinkinderen
en verdere familie

2042 BH Zandvoort, 25 juli 1979
Breder odestraat 64

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 29 juli a.s.
09.15 uur : duitse dienst, Pfarrer Etïch

Heimer uit Saarbrücken.
10.30 uur : Ds. C. de Ru uit Meerde.
Geen jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
zondag 29 juli a.s.:
09.30 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur: Drs. B. Boelens te Castri-

cum.

PROTESTANTENBOND
zondag 29 juli a.s.:
Geen dienst.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zondag 29 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering -
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 28 en zondag 29 juli a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

{ I.M. )

CIRCUIT
VAN
DVOORT

AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK

Ma.

en

Di.

Vr.

Za.

ei

Zo.

Bandentraining
Formule een

Traning
Licentiehouders

Zandvoort Trophy
4-uurs race

Inlichtingen
Tel. 8284.

klein was.
De dansgroep van 'De Wurf', die de
manifestatie zou beëindigen, kortte
haar programma in omdat het weer
ging betrekken en regenbuien rampza-
lige gevolgen zouden hebben gehad
voor de kostbare kostuums en kappen.
Gelukkig dat het de thuisklup betrof,
het zou jammer geweest zijn wanneer
de gasten hun programma niet tot het
einde hadden kunnen brengen.
Drie minuten na afloop joegen regen-
buien de toeschouwers naar alle kan-
ten van het dorp...

John van Unen

van harte gefeliciteerd met je
verjaardag en goede reis naar
Australië

je vrienden

nieuws
kort & klein

• Het openlucht jazzfestijn op zater-
dag 4 augustus a.s. wordt deze week
ingeleid met een tentoonstelling van
tekeningen en grafiek van Boy ten
Hove,waarvoor bekende figuren uit de
jazzwereld model stonden, een verza-
mejing boeken en geschriften over de
geschiedenis van de jazz en een film-
voorstelling met dokumentaires van
konserten van Louis Armstrong, Maha-
lia Jackson, Sarah Vaugharr. e.a. instru-
mentalisten en vokalisten. Het werk
van Ten Hove is vanafjieden t.e.m. 12
augustus te bezichtigen in het KUITU-'
reel centrum aan het Gasthuisplein,
waar tevens de films-op woensdag
1 aug., v.a. 20.00 u.- worden ver-
toond. De boeken kunnen worden ingeke-
ken in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg.

• Morgen, zaterdag 28 juni, vinden
op het parkeerterrein van de BP in
Zandvoort-zuid de door Fly Away ge-
organiseerde voorronden voor het
nationale kampioenschap vliegeren
plaats. De voorselektie begint om 14.00
uur met het zgn. stabielvlïegeren', waar-
bij de vliegers geduren een uur onbeweeg-
lijk in de lucht moeten blijven, gevolgd
door het 'stuntvliegeren' voor eigen-
bouw- en fabrieksvliegers. De eindstrijd
wordt gehouden op 8 september a.s.

• 'Voor een paar dollars meer' is de
titel van de western die hedenavond
wordt gedraaid in de jongerensociëteit
'De Nachtuil'. De entree voor de voor-
stelling die om half negen begint, be-
draagt voor leden f. 2,50 en voor niet-
leden f. 3,50.

NICARAGUA
Telegram 29 juni
Latijns-Amerikaanse
Federatie van
landbewerkers vraagt
dringend hulp. Stop.
Duizenden boerenfamilies
door oorlogsgeweld
verdreven. Stop. Eigen
middelen onvoldoende.

GIRO: 1918108
t.n.v.

GLAT-Nederland
te Utrecht



hier
staat
uw
brief

De laatste circuit stunt.
Motto:
In, spin, de bocht gaat in,
Uit, spuit, de bocht gaat uit.
Een maand of wat geleden was er sprake
van het inlassen van een S-vormige bocht
in de rijbaan van het circuit.
De zaak is blijven sluimeren en nu wor-
den wij, bewoners van Zandvoort en
slachtoffers van de bekende circuit-ge-
luidsterreur plotseling zonder geraad-
pleegd te worden ineens gekonfron-
teerd mét een mededeling van Burge-
meester en Wethouders, dat door hen
toestemming gevraagd is aan de Provin-
cie gemelde bocht toe te staan. Men wil
kennelijk toestemming vóór de Grand
Prix. Waarom deze 'hands-up' methode,
waarom deze omverrompelingstaktiek ?
Men wist toch al enige maanden dat de-
ze aanleg geprojekteerd was ? En had
op zijn minst de Gemeenteraad niet ge-
kend moeten worden ? En de kommis-
sie van ruimtelijke ordening ?
Een S-bocht betekent : afremmen, op-
trekken, een vergroting dus met de be-
kende 'gierende' herrie, die met het af-
remmen en weer optrekken gepaard
gaat. De toename van het lawaai is on-
betwistbaar. B en W omzeilen de moei-
lijkheid door een 'verdovingsargument'.
Voor de omwonenden is er niets aan
de hand 'vanwege de vrij grote afstand
van de woonbebouwing'. Het staat er
letterlijk. Nota bene : de afstand van
een dichtbevolkt flatgebied is iets meer
dan honderd meter. Dat is naar normale
begrippen bij de verhouding 'lawaai-
afstand' in de onmiddellijke nabijheid.
Er is nog iets verwonderlijks : deze rne-
dedeling wordt gedaan 'met de natte
vinger'. De toestand is niet onderzocht,
er zijn geen geluidmetingen gedaan bij
overeenkomstige situaties, er is geen

rapport gevraagd van TNO Delft, de
Inspekteur van Volksgezondheid voor
de provincie is niet geraadpleegd, niets
van dat alles.
Terwijl de halve wereld in beroering is
over het lawaaiprobleem, terwijl wij
bijna dagelijks gewaarschuwd worden
in officieuse en officiële publikaties
voor de gevolgen voor de menselijke
gezondheid, wordt hier 'effetjes-even-
tjes' in één volzin zonder een zweem
van bewijs deze hoogst ernstige aange-
legenheid gebagatelliseerd.
Het kollege van B en W heeft nog meer
pijlen op zijn boog. De wijziging bevor-
dert de veiligheid van de koereurs, zegt
men. Op de rechte haan wordt namelijk
de snelheid te groot! ! Het staat er
duidelijk.
Tot nu toe zijn geluiddempers afgewe-
zen, o.a. met het argument, dat deze
beperkend zouden werken op de snel-
heid.
Tot nu toe werden wij steeds onthaald
op technische nieuwigheden, die de
snelheid zouden vergroten.
Tot nu toe waren 'razernij-vergrotin-
gen' de trekpleisters voor het publiek
en het argument om steeds grotere
aantallen bezoekers te trekken.
Tot nu toe werd de snelste snelheids-
maniak gefêteerd en in allerlei vormen
opgeluisterd.
Tot nu toe staken de fabrikanten el-
kaar de loef af met steeds snellere
kreaties.
Tot nu toe deelden sponsors en andere
reklamefïguren premies uit voor de al
maar snellere auto's en voor de steeds
meer riskerende koereurs.
Uit deze mens-onterende en mens-vrij-
andige chaos waarin geen argument ge-
schuwd werd om toeschouwers te ver-
leiden, uit deze op gevaarlijke sensaties
gerichte wildernis stijgt plotse-
ling een humanistisch, menslievend ar-
gument omhoog. Het gaat 'om de vei-
ligheid van de rijders'.
Als het daarom gaat, is er maar één
zinnig antwoord : ophouden. B en W
bewijst, dat het U ernst is met Uw
menslievende overwegingen : instrueert
Uw advokaat in het komende proces
tegen het circuit, dat hij de argumen-
ten van het anti-circuit-komité over-
neemt.

het Anti-Circuit Komité.

AANVULLING OP DANKBETUIGING

Bij het zetten van de dankbetuiging van de
Stichting Hippodrome Zandvoort

aan allen die hun medewerking hebben ver-
leend aan de kortebaandraverijen op 25
juni j.l. —geplaatst in de koerant van 20
juli- werden de namen van de volgende
adverteerders over het hoofd gezien, t. w.:
Moustache,Kousenpael,Janti, van Dam
Versteege auto, Fromagerie, Balledux.

Onze verontschuldiging.

gemeente
zandvoort

KOLLEGE REAGEERT OP VRAGEN SOCIALE DIENST:

geven van voorschotten
niet wettelijk verplicht
Indien de noodzaak aanwezig is wordt
door de gemeentelijke sociale dienst
aan de kliè'nten voorschotten op nog
te verlenen bijstandsuitkeringen ver-
strekt. Dit schrijven b en w in hun
antwoord op vragen'van het pvda-
raadslid, Ineke Wind, over de door
de gsd Zandvoort gevolgde gedrags-
lijn bij het geven van voorschotten.

Volgens vragenstelster toont de dienst
weinig bereidheid voorschotten aan
mensen in nood te verstrekken, om-
dat dit de gsd te veel administratieve
rompslomp zou bezorgen. Ineke Wind
had dit tijdens een werkbezoek aan
het buro wan de gsd van een van de
ambtenaren vernomen. Naar de me-
ning van het raadslid is de gemeente
echter wettelijkiverplicht in noodge-
vallen voorschotten aan kliënten te
verlenen. Dit laatste wordt door het
kollege evenwel ontkend. Er is geen
rechtsplicht tot het verschaffen van
voorschotten, aangezien dit niet in
de wet is geregeld.
Het verlenen van vooruitbetalingen
geeft de boekhouding van de gsd in-
derdaad meer werk, delen b en w in
het vervolg van hun antwoord mee,

maar dit heeft nooit een rol gespeeld
bij het verstrekken van voorschotten

- op een bijstandsuitkering. Het kollege
vindt wel dat er voor het personeel
van de dienst voldoende armslag moet
zijn bij de vaststelling van de termijn
voor terugbetaling van de voorschot-
ten. Ook moeten de kliënten van de
gsd zich altijd tot de maatschap-
pelijk werker kunnen wenden wan-
neer terugstorten van vooruitbe-
talingen problemen opwerpt, menen
b en w. Aan het slot van hun brief de-
len zij vragenstelster mee de gsd in-
middels opdracht te hebben gegeven
in deze geest te handelen.

waterstanden
juli
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
05.01
05.40
06.11
06.45
07.22
07.57
08.35

L.W.
13.04
13.44
14.14
14.49
15.25
16.00
16.39

H.W.
17.29
18.04
18.36
19.09
19.44
20.20
21.00

L.W.
01.33
02.10
02.40
03.13
03.48
04.23
05.03

bekendmaking
Wijziging Winkelsluitingsverordening

i.v.m. openstelling op zondagen buiten
het seizoen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat de gemeenteraad de
eerste verordening tot wijziging van de
Winkelsluitingsverordening-1978 heeft
vastgesteld.
De verordening is thans goedgekeurd door
de Staatssecretaris van Economische Zaken.
Deze wijziging behelst een nadere verfijning
van de omschrijving van het gebied, waar de
winkels op zondagen buiten het zogenaamde
seizoen geopend mogen zijn alsmede een uit-
breiding van dat gebied tot het Stations-
plein en de Boulevard Barnaart tot de aan-
sluiting met de Burgemeester van Alpen-
straat.

gemeente
zandvoort

Op de afdeling financiën ter secretarie is
plaats voor een

medewerk(st)er
Aanstelling zal geschieden op een proeftijd
in de rang van ambtenaar l of 11.
Salaris:
ambtenaar l (van f.1.552,-tot f.l.771,-per
maand)

ambtenaarll (van f.1.596,-tot f. 1.921,-per
maand).
Voor minderjarigen gelden leeftijdsionen van
f. 1.203,- (bij 18 jaar) tot f. 1.476,- (bij 20
jaar).

De te verrichten werkzaamheden zullen in
hoofdzaak liggen op het terrein der gemeen-
telijke belastingen.
Opleiding:
M.A.V.O. of H.A.V.O.

Sollicitaties:
binnen 10 dagen na verschijning van dit blad,
schriftelijk in te dienen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

UNIEK AANBOD in ZANDVOORT

te koop, 3-kamerhoekflat
in zeer goede staat.

voor f. 150.000,--k. k.

Inl. Mak. Kant. Cense
tel. 02507 - 2614

TE KOOP VOOR HOND EN KAT

Runderhart f.
Lamshart f.
Kopvlees f.
Roodvlees f.
Runderlever f.
Rundernier :f.
Kipgehakt ƒ.
Paardepoulel f.
Pens f.
Lappenpens f.

6,45 per kilo
4,98 per küo
3,50 per kilo
2,50 per küo
2,60 per kilo
3,25 per kilo
l ,98 per kilo
5,20 per kilo
1,75 per kilo
l ,70 per kilo

Aanbieding alleen deze week
10 kilogram DOKOBROKKEN

van f. l%?£nu f. 17,50

Alles gratis thuis bezorgd.
VAN AALST, dierenvoeder shop,
Bennebroekerweg 995 A,
Zwaanshoek.
dagelijks open van 17.00 -18.00 uur en
op de zaterdagen van 9.00- 17.00 uur.
Telefoon 02502 - 66 98

omroepers
Compleet stel mahonie-
houten antieke stoelen
(4 stuks) Zweeds plm. 1840
f. 950,- bij l'Avant Garde-
robe, Swaluëstraat 3

Te koop l haan en 4 hen-
nen. Inl. tel. 60 50.

EVON bv. vraagt voor de
schoonmaak van een bejaar-
denhuis in Zandvoort

ervaren personeel
voor de ochtend-uren.
Indien u interesse heeft
belt u dan Evon bv. te
Santpoort, tel. 023-378291.

Wegens omstandigheden te
koop z.g.a.n. bankstel
f. 300,-; koelkast 'Kupper-
push' 144 Itr. tfl. model. 6
mnd. gebr. f. 175,-. Alleen
serieuze gegadigden.

Tel. 49 06

VERKOOPSTER
drogisterij / parfumerie

24 jr., zoekt full-time werk.
" Ruime ervaring.

Inl. tel. 02507 - 86 08, bel-
len na 19.00 uur.

"DE BOET" voor
'doe het zelf en
handenarbeid

is op vakantie van 27 juli
tot 7 augustus.

DE EERSTE
WINTERZON EN WINTERSNEEUW

REISGIDSEN
ZIJN WEER AANGEKOMEN

afhalen bij:

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort.- ..

telefoon 02507-2560 .

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
8 Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgirrg
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.

DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE
O ZANDVOORT O2SO7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's



nu: RUI
fö; " y^dag 3 augustus vanaf 20.30 uur
S f'lifc*-jazz' in qnderstaande etablissementen:
ii^P^pën ven Zandvoórt • Oase
ëjMMl^:-*iGhaplin"* Le Bouleau
Kbiisëpèèï^ Atôatros • Snoopy.'. r • ..̂  . .f^"1"^' ;.,, • ' ' " ' , ' . • '• • A - «^ .

^Mstèe * Glüb Pomme

I1IM) l I1H Idi \( II
zaterdag 4 augustus, vanaf 17.00 uur

'life-jazz-op het Gasthuisplein, m.m.v.:
Joseph Lam • The Millcrs m.m.v.
vocalistc Süsy Miller • Louis van
Dijk % Jaap Dekkers Boogy Set 4
Revival Jassband •HansKeune
Kwartet m.m.v. Ruud Brink en
Milly Seott • Savoy Jazz-men

Vanaf 12.00 uur street-parade door Joseph Lam

tZZ AT THI< IH1J5
van 27 juli tot 13 augustus, een unieke verzameling
Jazz-literatuur in de bibliotheek aan de Prinsseweg

*Balledux &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -33 1975

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
üdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoórt , Telefoon .5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (O23) 316035

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
v. Petegem & Zn.

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad)
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOÓRT

Installatie bureau
OROENEIIEIN

27 juli tot 13 augustus, expositie van Jazz-musici
door Boy ten Have. woensdag l augustus, unieke

jazzfilms - 20.00-22.30 uur - in het
Cultureel Centrum / Gasthuisplein.Vrije toegang.

zondag 5 augustus, 11.30 uur interkerkelijke
samenkomst óp het Gasthuisplein met veel das
Toegang van alle evenementen gratis. Voor meer

informatie zie de speciale Jazz-expresskrant bij het
VVV. Organisatie W.H.W., onder auspiciën van de

VVV en in samenwerking rnet sociëteit Duysterghast.
; ;i " ' • ' . ' . ' • ; ontwerp : de zwager reklame/zand voort

VERSTEEGE
•̂ f ttocrtoitlerfatbrtjt

galttótraat 18 • Zanbboott
02507-4499

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L .LidNBMj

voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

v. d.
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

H.C. UM* Qog,

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOÓRT

TEL.02507 8484*

restaurants

Vferestaurant
Duivenvoorden

TELEFOON

02507-2824

HALTESTRAAT 49

•>^

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

ZANDVOÓRT

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881
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PLEINBEWONERS:

inspraak verkeersplan
was zoethoudertje

nieuws
kort & klein

Het vorige week door b en w gepubli-
ceerde plan voor de rekonstruktie van
het Gasthuisplein is bij de bewoners
als een bijzonder slechte boodschap
overgekomen. Zij zijn van mening dat
het kollege zich niets van hun bezwa-
ren heeft aangetrokken door het door
hen aangeboden alternatief volledig
van de hand te wijzen.

Het definitieve ontwerp voor de rekon-
struktie -zie Zandvoortse Koerant van
afgelopen vrijdag- verschilt vrijwel
niet van de oorspronkelijke en bijna
drie jaar oude versie van het gemeen-
tebestuur. Een ontwerp, dat toen zo-
wel door de bewoners als de kommis-
sie van algemene zaken en ruimtelijke
ordening werd verworpen. Zij het om
tegengestelde redenen. De bewoners
van het Gasthuisplein ging het te ver
en de kommissie niet ver genoeg. En
uitgerekend dit plan, waarover alle
betrokkenen de staf hebben gebroken,
wordt nu ter goedkeuring aan de raad
voorgelegd. Een gang van zaken waar-
voor de pleinbewoners gee.n goed
woord over hebben. De door b en w
georganiseerde hoorzitting over het
projekt was een wassen neus, zeggen
de teleurgestelde bewoners. Niet meer
dan een zoethoudertje. Zij hadden
toch al geen hoge dunk van de in-
spraak, maar dat het gemeentebestuur
volkomen aan hun wensen voorbij zou
gaan hadden zij niet verwacht. Enkele
leden van de kommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening zijn even-
min gelukkig met de manier waarop
het kollege te werk is gegaan. In hun
toelichting op het rekonstruktieplan
verdedigen b en w zich tegen de ge-
leverde kritiek met de opmerking :
'dat een pasklare inspraakprocedure
nog niet is uitgevonden, mede omdat
elk vraagstuk weer anders ligt'.
Larie, reageren de bewoners van het
Gasthuisplein schamper. Het ligt niet
aan de inspraakprocedure, maar de
mentaliteit die er achter steekt. De
wil om er iets mee te doen. Die wil
ontbreekt bij het gemeentebestuur.
De bewoners zijn echter niet van plan
bij de pakken te gaan neerzitten. Wan-
neer de raad zou besluiten het ontwerp
van b en w te aanvaarden zullen zij alle
beroepsmogelijkheden aangrijpen om
de beslissing ongedaan te maken. Het
door hen voorgestelde alternatief
voor het plein zien de bewoners nog
altijd als een goede en bruikbare op-
lossing.
Of de gemeenteraad met het plan van
het kollege akkoord zal gaan is een
open vraag. Tot op heden zijn de me-
ningen nog steeds verdeeld, ledere
fraktie heeft zijn eigen variant voor
een herinrichting van het plein.

• Vorige week donderdag vonden
binnen vierentwintig uur een half do-
;!ijn aanrijdingen in de gemeente plaats,
ïen rekordaantal op een enkele dag.
Persoonlijke ongevallen deden zich
niet voor, maar de schade was aanzien-
lijk.

• In vergelijking met voorgaande we-
ken daalde het aantal meldingen van
diefstallen en vernielingen, maar steeg
het aantal ongevallen waarbij de hulp
van de politie werd ingeroepen. Vrij-
dag verleende het personeel van het
ïtranddetachement eerste hulp aan
vijf personen die onwel waren gewor-
den. In twee gevallen zorgde de poli-
tie voor transport naar een ziekenhuis
in de omgeving.

muziek ook in zandvoort
de straat op

• Afgelopen week werd door de poli-
tie in samenwerking met de opsporings-
dienst van de PTT een illegale radiozen-
der in een woning aan de Keesomstraat
in beslag genomen. Tegen de eigenaar
van de apparatuur werd proces-verbaal
opgemaakt.

• Voor de leden van.de kommissie van
publieke werken zit de vakantie er op.
Overmorgen, donderdag 2 augustus,
komen zij bijeen voor de behandeling
van een tamelijk uitvoerige agenda
waarop o.m. een voorstel prijkt een
krediet van f. 274.000,- beschikbaar
te stellen voor de aanleg van een klup-
gebouw bij de nieuwe sportvelden op
het binnenterrein van het circuit, als-
mede een garantie voor een geldlening
van f. 150.000,--, die de gebruiker van
de velden, Zandvoort'75, wil aangaan.
T.b.v. de verbetering van de direkte
omgeving van het verenigignsgebouw
't Stekkie' in nw. noord vragen b en w
een krediet van f. 1 0.000,-. Het geld
zal worden besteed aan het aanbren-
gen van een omheining rond het speel-
terrein, het plaatsen van waarschuwings-
borden voor overstekende kinderen,
het maken van een berging en het ver-
richten van diverse herstelwerkzaam-
heden. De vergadering van de pw-kom-
missie vindt plaats in het gemeente-
huis en begint om 20.00 uur.

Het Dorpsplein heeft het deze zomer
helemaal gemaakt. Een paar weken ge-
leden was er een braderie en vrijdag-
avond stonden de mensen rijen dik om

• te luisteren naar het straatorkest van
Jeugd en Muziek Nederland, het Ricci-
otti Ensemble, dat sedert zijn oprich-
ting negen jaar geleden bezig is de mu-
ziek weg te halen uit de taboesfeer van
de konsertzaal.

De muziek moet de straat op, iedereen
moet er van kunnen genieten, en als
het publiek dat niet doet dan mogen
ze dat kenbaar maken en als ze iets erg
mooi vinden dan vragen ze gewoon
aan het ensemble het nog eens te spe-
len. Niemand hoeft halsreikend naar
de pauze uit te zien omdat het ver-
langen naar een sigaret te sterk wordt,
en je bestelt gewoon tussendoor een
kop koffie of een biertje. Je komt
luisteren zoals je bent, zonder de poes-
pas van het goeie pak. En de jonge mu-
zikanten geven zelf het voorbeeld
want ze dragen wat lekker zit en aan-
gezien het lekker zitten van kleren
heel persoonlijk is vormen ze een kos-
telijke schakering van allerhande out-
fit.

mevr. Kraan-Meeth

Ze zijn met Z'R dertigen, deze konser-
vatoriumstudenten, en bestaan uit
strijkers, kopergroepen en houtblazers,
en door deze veelheid van instrumen-
ten zijn ze in staat met een uitgebreid
repertoire te komen. Kurt Weil staat
op het programma en het indringende
van zijn werk werd door zangeres Pau-
lien prima vertolkt in 'Surabaja John-
ny'. In het begin kijk je nog even
vreemd op wanneer onmiddellijk na
Kurt Weil de vijfde symphonie van
Schubert in zijn geheel (en hoe! ) ten
gehore wordt gebracht, maar al heel
gauw ga je die onverwachte ontmoe-
tingen waarderen. De komponist Fan-
dy Barness schreef een stuk, zonder
titel, voor violen en de uitvoering deed
heel sterk denken aan de opvattingen

van Stephane Grappely. Het was een

verrukkelijke kompositie, gevolgd door
de evergreen 'Time on my hands' die,
ook al omdat er zoveel strijkers zijn,
meesterlijk werd uitgevoerd.
En toen was daar ineens dat knotsgek-
ke stuk 'De gepikte vogel', dat Jurriaan
Andriessen speciaal voor het Riciotti
Ensemble komponeerde en waar de
muzikanten heel onverwachte dingen
mee deden, en niet alleen om hun ge-
hoor te plezieren want ze hadden er
zelf de meeste pret om. Moet u zich
voorstellen : tussen het publiek op het
bordes blijkt opeens een hoornblazer
te staan die zijn solo over het Dorps-
plein doet schallen, achter onze stoel
op het terras van de Hobbit klinkt
plotseling de bas„terwijl uit het niet
een saxofonist opduikt. Ze waren on-
vermoeibaar, de muzikanten, en 'Tan-
go' van Egbert Kreiken, dat een storm-
achtig applaus kreeg, werd door hen
met veel enthousiasme gebiseerd. En
toen kwam het einde, want ook straat-
muzikanten hebben licht nodig om

hun partituur te kunnen lezen, en dat
verschaften de lantaarnpalen op het
Dorpsplein te weinig. Manager Jur
Naessens, die in 1970 het straatorkest
oprichtte, vertelde ons na afloop dat
de groep nu naar Polen gaat, waarnog
een Riciotti Ensemble op precies de-
zelfde manier muziek beoefent. Beide
groepen gaan dan samen en vormen
zodoende een orkest van 70 man en
wanneer er belangstelling voor is dan
zal dit vergrote Riciotti Ensemble zich
hier graag weer laten horen. Een vvv-
funktionaris die zich onder het gehoor
bevond zag het allemaal wel zitten. Als
de voortekenen niet bedriegen dan staat
ons in de zomer van 1980 het een en
ander te wachten : een uitgebreide brade-
rie, een feestweek waarin o.a. een
grootst opgezette nationale folklore-
manifestatie is opgenomen en naar alle
waarschijnlijkheid dus ook nog een
formidabel straat-orkest. Tjonge, tjon-
ge, zou Zandvoort wakker worden ?

NICARAGUA
Telegram 29 juni
Latijns-Amerikaanse
Federatie van
fandbewerkers vraagt
dringend hulp. Stop.
Duizenden boerenfamilies
door oorlogsgeweld
verdreven. Stop. Eigen
middelen onvoldoende.

GIRO: 1918108
tn.v.

GLAT-Nederland
te Utrecht

EKSTRA GELD VOOR RIOLERING NOORDBUURT BESCHIKBAAR?

Het vvd-raadslid Rita de Jong heeft
het gemeentebestuur getipt over de
mogelijkheid een rijksbijdrage te ont-
vangen voor de vernieuwing van de
riolering van de straten van de noord-
buurt met inbegrip van het Gasthuis-
plein. Het ministerie van volksgezond-
heid en milieuhygiëne stelt gelden
voor de vernieuwing van de buizen
beschikbaar, wanneer deze in het

belang is van de volksgezondheid en
het miljeu. Naar het oordeel van de
liberale volksvertegenwoordigster is
dit het geval in de noordbuurt waar-
na een flinke regenbui het water niet
kan worden verwerkt, hetgeen water-
en stankoverlast voor de buurtbewo-
ners tot gevolg heeft en schadelijk is
voor het miljeu. Rita de Jong deelt
mee dat het ministerie dit jaar al aan

ruim twintig gemeenten toezeggingen
heeft gedaan financiële medewerking
te verlenen aan de uitvoering van
rioleringsprojekten. Aan het slot van
haar informatie vraagt zij of het ge-
meentebestuur bereid is stappen te
ondernemen om voor genoemde sub-
sidie in aanmerking te komen.
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brief

De gedragslijn van het kollege van b en
w van Zandvoort inzake het maken van
een nieuwe bocht in het circuit ver-
dient -zoals al enkele malen in de ko-
lommen van dit blad is geschied- in-
derdaad kritiek. En geen malse. Dat
het gevoerde beleid in strijd is met het
tussen de in b en w samenwerkende
partijen gesloten regeerakkoord inzake
de racebaan en uiterst onelegant tegen-
over de kommissies en de gemeente-
raad, is op deze plaats reeds belicht.
Maar wat in de houding van het ge-
meentebestuur vooral opvalt, is de
lichtvaardige en onverantwoordelijke
wijze waarop het meent te kunnen
omspringen met de belangen van de
burgerij. Alsof de ingezetenen van
Zandvoort lucht zijn en niets met de
zaak te maken hebben. Want het is
duidelijk dat b en w bij de inwilliging
van het verzoek van de circuitdirektie
om bij de provincie te pleiten voor
het afgeven van een vergunning voor
de wijziging van het baantrajekt, op
geen enkele wijze rekening hebben ge-
houden met de inwoners van de ge-
meente. Was dit wel het geval geweest
dan had men eerste advies ingewonnen
bij de instanties op het gebied van de
volksgezondheid en de miljeukontrole.
Dat is niet gebeurd en b en w zijn zon-
der slag of stoot door de knieën ge-
gaan voor de wens van de racebaan-
eksploitant. Een wens die niet wordt
ondersteund door enig argument. In
het Haarlems Dagblad van woensdag
23 mei j.l. zegt de leiding van het cir-
cuit : 'dat van eisen van de rijdersor-

ganisatie geen sprake is'. Een mededeling
die nooit is weersproken. De knik Ln
de weg is kennelijk een hobby van de
circuitdirektie.
Op gezag van het kollege van b en w
moeten de inwoners van Zandvoort
aannemen dat het maken van de bocht
geen ekstra lawaai oplevert. Een garan-
tie die van nul en generlei waarde is,
want het gemeentebestuur beschikt
over geen enkele deskundige infor-
matie om deze ook maar voor een
ogenblik hard te kunnen maken.
Ernstiger nog: hiermee blijkt geeft van
een instelling die niets meer te maken
heeft met een zorgvuldig tegen elkaar
afwegen van diverse belangen. Een af-
wegen dat door het gemeentebestuur
met de mond wordt beleden en ver-
volgens in de praktijk met voeten ge-
treden. Het optreden van b en w in-
zake het circuit is daarvan een ver-
ontrustend voorbeeld. Een gang van
zaken die weinig goeds voorspelt voor
het leef- en woonklimaat voor Zand-
voort in de naaste toekomst.

S.J. Borge

familieberichten familieberichten

Allemaal
op de fiets!

Er is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels sn bloemen.
Trek erfijnop de fiets op uit!

l NICARAGUA
Boeren en arbeiders in de vakcentrale CTN namen

aktief deel aan de strijd tegen dictator Somoza. Veel
vakbondsmensen verloren daarbij hun leven.
Nu vervult de CTN een belangrijke taak bij de

wederopbouw van Nicaragua. Een zware taak, want
het land is door de oorlog grotendeels vernietigd.
Help nu mee aan de wederopbouw. Geef het volk

van Nicaragua de kans over haar eigen toekomst te
beslissen. GIR01918108,

CLAT-Nederland, Utrecht.

Op 22 juli is na een noodlottig ongeval in Oostenrijk overleden mijn lieve •
zoon

DIET
op de leeftijd van bijna 37 jaar.

Zandvoort, 27 juli 1979.
Pasteurstraat 19

A.H. Walter - Voorn

Diet is opgebaard in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum Zijl-
weg 63 te Haarlem; alwaar geen bezoek.

De crematie zal plaatshebben donderdag 2 augustus om 11.00 uur in het
crematorium "Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Pasteurstraat 19 omstreeks 10.20 uur.

Heden is van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder
grootmoeder en overgrootmoeder

CATHARINA JOHANNA HELLINGMAN-BOUWMAN
in de leeftijd van 73 jaar.

„Zij was moegestreden "

Zandvoort: J. Hellingman
Toronto : A. de Jong-Hellingman

J. de Jong
Zandvoort: J. Hellingman

M. Hellingman-Heldoorn
Haarlem : K. Allebes-Hellingman

E.A. Allebes
Zandvoort: M.T. Hellingman

T. Hellingman-Woudman
Weesp': B. Hellingman

D. Hellingman-Egas
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 27 juli 1979
Stationsstraat 12a

De begrafenis heeft inmiddels te Zandvoort plaatsgevonden.

zomer 1979
„FORTUNA"

ONDERHOUDSBEDRIJF C .V. INSTALLATIE*
Schoonmaken

QASOEYSERS •
• Reparaties
QASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN

•Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02607—5012

omroepers

Gevraagd
huishoudelijke hulp

voor enkele halve dagen p.
week.
Mevr. Barel, tel. 28 56 na
18.00 uur.

'Je staat hier op historiese bodem, lieve. Hier was in langvervlogen
dagen het naaktstrand'.

scouting
hield open
Hoewel op dit moment de Haarlem
Jamborette 1979 op het Naaldenveld
nog in volle gang is kan toch al van een
enorm sukses worden gesproken. Zo'n
veertien honderd scouts uit Engeland,
Schotland, Frankrijk, Noorwegen,
Zweden, Ierland, Duitsland, Italië,
Denemarken, Luxemburg en natuur-
lijk ons eigen land, plus nog een aan-
tal Amerikanen, zonen van in Duits-
land gelegerde militairen, trekken nu
al ruim een week in de beste harmonie
met elkaar op. Het internationale
scoutingkamp op het Naaldenveld
vindt voor de derde keer plaats en de
stemming is, vertelde de leiding ons,
prima. Het gebeuren wordt begunstigd
door prachtig weer en de regenbuien
van zondagochtend, waarvan wij dach-
ten dat ze de 'open dag' wel eens zou-
den kunnen bederven, werden zelfs
met gejuich begroet. Bijzonder sym-
pathiek is dat er aandacht wordt ge-
vraagd voor de Scoutingaktie Zambia,
een ontwikkelingsprojekt van de Ver-"
eniging Scouting Nederland en tijdens
de 'open dag' konden ook 'burgers' hier-
voor hun steentje bijdragen. Het geheel
was wederom perfekt georganiseerd en
wanneer we bedenken wat er bij zo'n

dag
giganties internationaal evenement al-
lemaal komt kijken dan verwondert
het ons helemaal niet dat met de voor-
bereidingen twee jaar gemoeid
zijn.
Voor de buitenlanders zijn tal van eks-
kursies georganiseerd, waaronder Arhs-
terdam en de Zaanse Schans, maar ook
op het scouting centre zelf valt genoeg
te beleven.
ledere dag wordt een kampkrantuit-
gegeven waarmee een redaktieteam van
vijf leden en een tekenaar zich hebben
belast. De krant is tweetalig, neder-
lands en engels, terwijl het volledige
programma van de Jamborette boven-
dien in het italiaans en frans werd af-
gedrukt.
Tot slot een indruk van de 'open dag':
kampliedjes, volksdansen, spaghetti en
Italiaanse wijn, souveniers, pannekoe-
ken, boter kamen en kaas maken en
een burgemeester van Zandvoort die
zich onopvallend tussen de andere
belangstellenden bewoog.

GEZOCHT
klein koelkastje

plm. 70 liter
Telefoonnummer 27 75

Wij zijn met
" VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
194& -: 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.
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geen politieburo voor 1984?
Volgens een afgelopen maandag gepu-
bliceerde opgave van het ministerie van
binnne'nlandse zaken komt Zandvoort
voor 1984 niet in aanmerking voor
een rijksbijdrage voor de bouwvan een
nieuw politieburo. De badplaats staat
niet vermeld op een lijst van gemeen-
ten die in de komende drie jaar geld zul-
len ontvangen voor de bouw van een
politieonderkomen. Zandvoort kan-
pas rekenen op financiële steun van het
rijk voor dit projekt tussen 1984 en '88.

Naar aanleiding van dit bericht heeft
het vvd-raadslid, de heer Jongsma, aan
b en w gevraagd wat er nu gaat ge-

beuren met de grond die men voor de
bouw heeft gereserveerd. Verder wil
hij weten welke stappen het kollege
denkt te ondernemen om in 1984 als
eerste gemeente in aanmerking te ko-
men voor overheidsgeld t.b.v. de nieuw-
bouw.

Ondertussen takelt het gebouw 'Sterre
der Zee' op de hoek van de Brederode-
straat en Hogeweg -de door b en w
gewenste lokatie voor een nieuw onder-
dak voor de politie- steeds verder af
en dreigt een gevaar voor de omgeving
te worden. Wel of geen politieburo :
er moet spoedig iets aan worden ge-
daan. Herstel of afbraak voor er onge-
luleken gebeuren.

pand danig in verval

foto Jacob Koning

raadslid Jongsma: wat gaat er nu gebeuren met grond (huize 'Sterre
der Zee') voor nieuw politieburo?

foto Jacob Koning

kommissie gaat verkeersnota
van b & w bespreken
De verkeersgeleidingsnota van het da-
gelijks bestuur van de gemeente komt
aan de orde op de eerste vergadering
van de kommissie van algemene za-
ken en ruimtelijke ordening na het
zomerreces van de zandvoortse volks-
vertegenwoordiging, op dinsdag 7
augustus a.s. in het gemeentehuis.

In de nota dragen b en w vier moge-
lijkheden aan voor de verbetering
van de verkeersgeleiding in het dorp
gedurende de zomermaanden en
drukke dagen buiten het seizoen.

(1) doortrekking van de Herman
Heijermansweg, (2) uitbreiding van
het parkeerterrein aan de Cort. van
der Lindenstraat en de aanleg van
een nieuw terrein van 200 x 200 me-
ter voor plm 1000 auto's ten zuiden
van paviljoen Fransen, (3) uitbreiding
van het aantal parkeerplaatsen nabij
het circuit en langs de noordboule-
vard, (4) de aanleg van een weg langs
de zuiderduinen.

Het kollege ziet weinig of geen heil in
de door de gemeenteraad aanbevolen
methode om de auto's tijdens de zo-
merperiode en op hoogtijdagen direkt
naar de parkeerterreinen aan dé zuid-
zijde van het dorp te leiden. Volgens
b en w maakt het in de praktijk niets

uit of eerst de parkeerterreinen en
vervolgens de straten en pleinen wor-
den bezet. Op drukke dagen is de toe-
vloed van auto's zo groot dat iedere
plaats om een wagen te parkeren
wordt benut. Het is slechts een kwes-
tie van tijd waarin de parkeerterreinen
en straten worden gevuld met auto's
van strandbezoekers, aldus b en w.
Bovendien druist het dirigeren van het
verkeer regelrecht in tegen de wens
van veruit de meeste automobilisten
om hun wagen zo dicht mogeïijk bij
het reisdoel neer te zetten. Overigens,
zo vervolgt het kollege, is het wettelijk
niet mogelijk automobilisten te dwin-
gen een bepaalde roete te volgen, in-
dien daarvoor vanuit verkeerstechnies
oogpunt geen redenen bestaan. En de
politie kan de bestuurders al evenmin
voorschrijven tegen hun zin gebruik
te maken van een parkeerterrein,
schrijft het gemeentebestuur in zijn
nota. Van de aanleg van een derde
rijstrook op de Zandvoortselaan, zo-
als door enkele raadsleden bepleit,
verwachten b en w geen enkel soulaas
voor het in- en uitgaande verkeer. De-
ze ingrijpende en kostbare operatie
brengt geen enkele verbetering, stel-
len zij.
Ziet het kollege weinig of niets in de
aanbevelingen van de gemeenteraad

Leren
bankstellen,

elementen en
salontafels

specialisten in leer meubelkeurzitparadijs

Zandvoort, Stationsplein 13-15
Dageli|ks geopend van 9 30-17 30 u
Vrijdagavond, meubelkoopavond
Tel 02507-8494
Apeldoorn, Europaweg 170
Dageli|ksgeopendvan9 30-17 30u
Vrijdagavond, meubelkoopavond.
Tel. 052-233666
Scheveningen, GeversDeynoot-
weg83(100m vanaf Kurhaus)
Dagelijks geopend van 9 30-17 30 u
Donderdagavond, meubelkoopavond
Tel. 070-553086
Zondag open: alléén Zandvoort
Scheveningen van 11 tot17 uur.

het bestuur van de Stichting Behoud
Kostverlorenpark kraakt op zijn beurt
de door b en w aanbevolen oplossin-
gen voor een betere verkeersgeleiding.
Met name de doortrekking van de
Herman Heijermansweg moet het ont-
gelden. In een adres aan de leden van
de kommissie wijst de stichting er op
dat b en w in hun verkeersnota nergens
hard hebben kunnen maken dat de aan-
leg noodzakelijk is voor een betere
verkeersafwikkeling naar en van Zand-
voort-noord. Alvorens gedacht wordt
aan nieuwe wegen dient de gemeente
eerst de mogelijkheden na te gaan het
bestaande wegennet te verbeteren, al-
dus het stichtingsbestuur, dat in ver-
band hiermee pleit voor een algeheel
parkeerverbod in de Kostverlorenstraat.
De miljeu-organisatie herinnert er de
kommissieleden aan dat een weg langs
de zuiderduinen uit het streekplan is
geschrapt en dat uitbreiding van de
kapaciteit van de parkeerterreinen in
dit gedeelte van Zandvoort in strijd
is met dit plan. Voorts ontbreken in
de nota van b en w de nodige cijfers
om een goed en gedetailleerd inzicht
te krijgen in zaken die nauw verband
houden met de verkeersgeleiding in de
gemeente, stelt de stichting.
Met betrekking tot de filosofie achter
de nota, meent het stichtingsbestuur,
dat de gemeente er ten onrechte van-
uitgaat dat elke toerist een strand-
bezoeker is, die zich niet of nauwelijks
in het dorp vertoont. Niets is minder
waar, aldus Behoud Kostverlorenpark.
De jongste cijfers van de Kamer van
Koophandel over de toeristiese bedrij-
vigheid in de badplaats tonen aan dat
ruim vijftig procent van de inkomsten
van de middenstand uit het dag- en lo-
geerbezoek komt. De stichting ver-
zoekt de kommissie van algemene za-
ken en ruimtelijke ordening tenslotte
aan te dringen op het maken van een
verkeerscirkulatieplan, waaraan een
zo ruim mogelijke inspraak van de
bevolking vooraf dient te gaan.

Zaterdag 4 augustus :
De jaarlijkse jazzmanifestatie 'Jazz be-
hind the beach' op het Gasthuisplein,
aanvang 16.00 uur.
Eerste dag van zeilwedstrijden Nacra
5.2 klasse voor strandpaviljoen 23,
start 11.00 uur.

Zondag 5 augustus :
Tweede dag van zeilwedstrijden Nacra
5.2 klasse voor genoemd strandbedrijf,
afvaart zelfde tijd.
'Jazz at the church', onderdeel van
openluchtjazzfestijn, op het Gasthuis-
plein, aanvang 11.30 uur.

Vrijdag 10 augustus :
Schatgraven en strandspelen aan het
strand voor ZRB-reddingspost Piet Oud,
start 15.00 uur.
Kamping-zwemwedstrijden in het
sportfondsenbad 'De Duinpan' aan de
Vondellaan, aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 11 augustus :
De traditionele Zeemijl van Zandvoort
(zwemwedstrijd over 1852 m.) voor
de reddingspost Piet Oud, start 12.30
uur.
Voetbalwedstrijd Zandvoortmeeuwen-
De Graafschap op het terrein aan de
Vondellaan, aanvang 19.00 uur.
Ballonoptocht vanaf het vvv-kantoor
aan het Schooplein, start 20.00 uur.

Zondag 12 augustus :
Finale van de europese kampioenschap-
pen voor Prindle katamarans voor de
kust van de zuid-boulevard, aanvang
11.00 uur.

eanduoorbe hoeranr

^•burgerlijke stand

25 juli-31 juli 1979

overleden : Maria Leotina Margareta
Bloemink, geb. Pairiot, oud 85 jaar.

ondertrouwd : Hendricus Maria de
Reus en Jannetje Harmina Bol ; Jan
Gerard Carel Meerstadt en Hermina
Theresia van Balen.

getrouwd : Hendrik Goode en Marie
Charlotte Desirée Molenaar ; Mohamed
Safaa en Edith Louise Theodora van
Esveld.

geboren buiten de gemeente : Patrick
zv. J. Bloem en A.M. Driehuizen.

overleden buiten de gemeente : Luca
Frederika Bonset, geb. Horst, oud 77
jaar ; Catharina Johanna Hellingman,
geb. Bouwman, oud 73 jaar.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



groeten uit zandvoort
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 4 en zondag 5 augustus a.s.:
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7
f lat 4, tel. 4277

( I.M. )

Ook "Beau Site" was
voor de oorlog een
zeer aantrekkelijk
vakantieverblijf.
Het familie-hotel
van de heer
H. A. Klein stond
aan de Boulevard
Paulus Loot.

wind liet vliegers in de steek
Opnieuw heeft een tiental vliegeren-
thousiasten zich geplaats voor de Na-
tionale Kampioenschappen die op 8
september a.s. op het BP parkeerter-
rein Zuid zullen worden gehouden.
Zij werden vorige week zaterdag ge-
selekteerd tijdens het Fly Away eve-
nement door een jury die bestond uit
Louis Schuurman, Hans Visser, Frans
de Vlieger en Sytze Zonneveld.

Het was, zoals meestal trouwens, weer
een genoegelijke aangelegenheid en
hoewel er wel eens meer deelnemers
zijn geweest was de evenementenkom-
missie van de vvv met een opkomst van
33 gewone en 8 stuntvliegers niet on-
tevreden. Jammer dat er niet veel
wind was, temeer daar nu ook verschei-
dene stuntvliegers vroegtijdig moes-
ten opgeven. Als prijswinnaars kwamen
uit de bus :
Peter Brinkman, Zaandam; Herbert
Jennissen, Bochum (duitsland en Ron-
nie Kenbeek, Haarlem (die ieder een
medaille met inskriptie ontvingen);
Remco Kenbeek, Haarlem; J.A. Ver-
hey, Den Haag; R. van Kuik, Amster-
dam; Casper Wellink, Zoetermeer;
Jaap Hemelrijk, Amsterdam; Henk
den Ouden, Zandvoort en Tino
Schenk, Dinxperlo.

mevr. Kraan-Meeth

Natuurlijk waren er weer een paar
pechvogels. Ronald Kramer uit Ams-
terdam, die vorige keer vijfde werd en
dus wel het klappen van de zweep kent,
kon zijn bouwsel door gebrek aan
wind niet in de lucht houden. Zijn
stadgenoot Jeroen Kreeft, die even-
eens zijn vlieger zelf gemaakt had, be-
klaagde zich dat hij te zwaar was. 'En
in Spaarnwoude deed hij het nog zo
goed' mopperde hij. Rianne van Huys-
tee, het kleine meisje uit Ouderkerk a.
d. Amstel, startte te laat, ging het eer-
lijk vertellen en kreeg dispensatie.

maar toen begon de ellende van opge-
plakte figuurtjes die stuk voor stuk
loslieten. Het hele gezin probeerde de
eer van de familie te redden door na
iedere reparatie de vlieger weer de lucht
in te sturen : tevergeefs. Drie pechvo-
gels, maar uiteindelijk lopen zij nu
rond in een kledingstuk dat nog bijna
niemand heeft : Fly Away shirt nieuwe
stijl ! Doordat het allemaal wat uitge-
fopen was kregen de stuntvliegers niet
meer die aandacht die ze verdienden.
Jammer, want het is bijzonder boeiend
en waarschijnlijk ook razend moeilijk.
De heer J. Berhitoe uit Bilthoven zag
kans het grootste aantal voorgeschre-
ven figuren binnen de 3 minuten te
maken en eindigde als eerste, gevolgd
door J. Laarman uit Daarle (O) en P.
Verwoerd uit Heemskerk. En wat
vond uw verslaggeefster nu het leukste
van de hele middag ? HetWereldkam-
pioenschap Bellenblazer) 1979 voor
Junioren ! Een stuk of twaalf kinde-
ren, merendeels van dat hele kleine
grut, zaten in een rij op hun gatje in
het duin, allemaal met het bekende
busje met sop en sommige deden echt
pogingen om bellen uit het ringetje te
krijgen. Een paar andere gingen er
lekker mee knoeien, weer anderen
lieten de busjes (er waren er genoeg)
in het zand leeg lopen, en er was ook
een die wel eens wilde weten hoe het
spul smaakt. Maar de tweejarige Sami-

AFSCHEID ONDERKOMMANDANT BRANDWEER

Afgelopen vrijdag nam het brandweer-
korps van Zandvoort afscheid van zijn
onderkommandant, de hr. Pijper, aan
wie met ingang van 1 augustus in ver-
band met het bereiken van de funktio-
nele leeftijdsgrens eervol ontslag was
verleend.

De scheidende funktionaris, die 26 jaar
aan het korps verbonden is geweest,
werd toegesproken door burgemeester
H. Machielsen in zijn kwaliteitvan
hoofd van de brandweer. Na met waar-
dering gewag te hebben gemaakt van de
wijze waarop de heer Pijper zijn leiding-
gevende taak had vervuld, overhandig-
de hij hem namens de gemeente een
zilveren schaal met inskriptie. Brand-
weerkommandant, de heer K. Paap,
prees vooral de techniese bekwaamheid
van zijn naaste medewerker en schonk
hem uit erkentelijkheid voor zijn werk

bij de brandweer een kleinplastiek.
Namens de staf ontving de onderkom-
mandant van de heer Schilpzand een
boekwerk en van de voorzitter van de
personeelsvereniging van de vuurbestrij-
ders, de heer van Essen, kreeg hij een
kadobon. Er was nog een afscheid. Na
21 jaar lid van het korps te zijn geweest
moest de heer G.J.M. Versteege in
verband met drukke werkzaamheden in
zijn bedrijf, afhaken. De heer Machiel-
sen bood de vertrekkende brandweer-
man een oorkonde aan.
Eerder op de avond overhandigde de
eerste burger van Zandvoort een oor-
konde aan de heer Van Essen -121/2
jaar lid van het korps- en reikte aan
negen leden van de brandweer de on-
langs door hen behaalde vaardigheids-
diploma's uit.

ra Ghazelhaj uit Haarlem blies of haar
jonge leven er van af hing en het was
voor de jury, bestaande uit Wilma Har-
der en Hein Hoogland, dan ook niet
moeilijk om haar als wereldkampioen
aan te wijzen, waarna Edo van Tette-
rode haar de bijbehorende onderschei-
ding, een kleurrijk lint met daarop in
gouden letters, 'Wereldkampioenschap-
pen Bellenblazen 1979' omhing. Ma-
rion Kamperman uit Zandvoort werd
tweede en de derde prijs was voor An-
nemarijn Laan, ook uit Zandvoort die
van de hele wedstrijd niets had gemerkt
omdat ze in haar wandelwagen een ste-
vige dut deed, volkomen uitgeteld door
de zware bellenblaasklus waaraan ze
ruimschoots vóór het beginsignaal al
begonnen was !

CIRCUIT

A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Di. POLITIE Bilthoven
POLITIE Amsterdam
rij vaardigheidsl essen.

Wo- AUTOVISIE
en cursus rijvaardigheid

Do.
Vr. POLITIE Utrecht

rijvaardigheidslessen

Za- MSC LANGENFELD
_en clubraces
Zo.

Inlichtingen
Tel. 8284

familieberichten

Voor Uw hartelijke bewijzen van
medeleven en deelneming onder-
vonden bij het overlijden van onze
moeder, behuwd-, groot-en over-
grootmoeder

MARIA JOHANNA ELISABETH
DE JONG-KLÜMANN

betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam :
M. Pijpker - Klümann

Zandvoort, juli 1979
" 't Huis in het Kostverloren"
Corr.-adres:
2e van der Helststraat 2 -1
Amsterdam-zuid.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 5 augustus a.s.:
09.15 uur : duitse dienst, Pastor Heinz

Dieter Schilling uit Berlijn.
10.30 uur : Ds. W.H. Schmitz-Buijs
Geen Jeugd kapel

GEREFORMEERDE KERK
zondag 5 augustus a.s.:
09.30 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. J.L.G. l^kefte Bever-

wijk.

PROTESTANTENBOND
zondag 5 augustus a.s.:
10.30 uur : Zangdienst

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag>4 augustus a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang.
20.30 uur : eucharistieviering in de

duitse taal.
zondag 5 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor. .

euro prindle kampioenschappen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar worden voor de kust van Zandvoort de europese kampioenschap-
pen voor Prindle katamarans gehouden en wel op zaterdag 11-, en zondag 12 augustus a.s. De organisatie
van de wedstrijden voor de europese titel is in handen van de Watersportvereniging Zandvoort die ook de
vaarroete voor het sportevenement heeft uitgestippeld.
Vrijdagmorgen worden de deelnemers aan de kampioeschappen officieel ontvangen door het bestuur van
de vereniging, waarna de Prindle-zeilers in de gelegenheid worden gesteld met hun boten het parkoers te
verkennen. Zaterdag valt om twaalf uur het startschot voor de eerste series. De laatste afvaart vindt plaats
om vijf uur. Zondag worden de wedstrijden om 9 uur hervat en eindigen om twee uur. Direkt na afloop
worden in het kluphuis van de watersportvereniging de namen van de winnaars bekend gemaakt en de
prijzen uitgereikt. Voor deelname aan de kampioenschappen hebben zich al een groot aantal katamaran
zeilers gemeld.



slotweek rekreade

De laatste week van Rekreade, het ont-
spanningsprojekt voor kinderen van in-
woners en badgasten in het hoogseizoen,
is in zicht. Maar het enthousiasme van
de medewerkers(sters) en de jeugdige
deelnemers aan de aktiviteiten van
Rekreade'vertoont nog geen enkele
slijtage. Integendeel. Vanaf maandag
t.e.m. vrijdag valt er weer van alles te
beleven in De Bunker aan de Van Len-
nepweg en gebouw Brugstraat 17.
In en rond De Bunker kan de jeugd
zich samen met de onvermoeibare
Trikkie de trimster voorbereiden op
de komende olympiese spelen,
ledere dag wordt er van 10-12 uuren
15-17 uur getrimd : in de dierentuin,
op de noordpool, tijdens een speurtocht
door de duinen, enz. enz. Onder het
motto 'Wie de schoen past, trekt hem
aan' vinden van maandag t.e.m. don-
derdag in het Rekreadehonk aan de

Brugstraat allerlei spelletjes plaats,
waarin de schoen de hoofdrol vervult.
De kinderen kunnen deelnemen aan
een speurtocht waarbij schoenafdruk-
ken moeten worden gevolgd, een
schoenenmodeshow met zelfvervaar-
digde modellen, etc. etc. De tijden zijn
gelijk aan die van De Bunker. De kos-
ten bedragen f. 0,50.
Op de allerlaatste dag van Rekreade
vindt op het Gasthuisplein de traditio-
nele feestmarkt Santekraampie plaats.
Daar zal, net als voorgaande jaren,
weer van alles te zien en te beleven
zijn : boetseren, sieraden maken, fles-
sen beschilderen , vogels fabriceren, e.d.
De markt begint om 1.1.00 uur en ein-
digt om 14.00 uur. Als het weer in
mineur is wordt Santekraampie in de
rk. noodkerk aan de Linnaeusstraat in
Zandvoort noord gehouden.

GESCHIEDENIS VAN DE JAZZ IN BEELD EN GESCHRIFT

De in 1969 overleden Boy ten Hove
was behalve een bijzonder begaafd teke-
naar ook een groot kenner van de jazz-
muziek, en aan deze kombinatie is het
te danken dat van veel bekende jazzmu-
sici uit de dertiger jaren unieke ka r i ka-
turen zijn verschenen.

In verband met het jazzgebeuren in de
badplaats, dat vanavond in al zijn hevig-
heid zal losbarsten, werd in het Cultu-
reel Centrum een tentoonstelling inge-
richt, waar een aantal van deze karika-
turen, o.a. van Benny Carter, Gene Kru-
pa, Earl Hines en Louis Armstrong te

mevr. Kraan-Meeth

bewonderen zijn en het was een goede
gedachte om de wereldvermaarde drum-
mer Wally Bishop, die deze musici ge-
kend of met ze gespeeld heeft, de eks-
positie te laten openen. Maar er is nog
meer dat een bezoek aan de ekspositie
rechtvaardigt, zoals de encyclopedieën,
boeken over muziektheorie en muziek-
leer. Erg aardig, maar dat zal wel een
beetje met nostalgie te maken hebben,
vonden we een programma {kosten
f. 0,10) van de 'Cor van Lier's Swingers'
waarin behalve de naam van Boy ten
Hove ook die van andere uit die tijd
bekende Haarlemmers staan vermeld,
en waarvan de nummers als 'Some of
these days', 'Limehouse Blues', Moon-'
glow' en 'Georgia on my mind' de der-
tiger jaren weer even terugroepen. Bi-
bliothekaris Gert Toonen wees op de
unieke gelegenheid om nu via de open-
bare bibliotheek kennis te maken met
jazz en alles wat daar omheen zit. Uit
honderd boeken en 400 platen kunnen
de zandvoortse jazzliefhebbers tot 19
augustus a.s. een keus maken.
Waarschijnlijk ten overvloede : Jazz
Behind the Beach 3 vindt plaats on-
der auspiciën van de vvv in samenwer-

king met Soc. Duysterghast en het was
dan ook een van de organisatoren,Wim
Nederlof, die het kleine (maar zoals
hij het zelf noemde 'selekte') gezel-
schap welkom heette. Maar het aller-
belangrijkste deze avond was het op-
treden van het Peter ten Have combo
met als hoogtepunt Wally Bishop aan
de drums.
Maar over jazz schrijf je niet. Dat on-
de rga je !

hier
staat
uw
brief

Inspraak Zandvoort.
Wanneer u uitgenodig wordt door het
gemeentebestuur voor een inspraak-
avond : Ga er niet heen het leid tot
niets.
Sommige bestuurders op het raadhuis,
een paar jaar geleden wisten ze nog
niet waar Zandvoort was, gaan dwars
tegen de wens van alle bewoners in
toch hun gang.
Het gevolg was dat de noordbuurt nog
dichter op elkaar is gebouwd dan voor
de sloop.
Het Kostverlorenpark lijkt wel een ton
met haring zo benauwd, nu is het Gast-
huisplein aan de beurt.
Wanneer deze „bestuurders" over een
paar jaar zijn weggestemd of verhuisd
mogen de inwoners meer belasting
gaan betalen om deze vergissing zoveel
mogelijk ongedaan te maken.

Een bewoner
Gasthuisplein
v.d. Werff

WIJ GAAN MET VAKANTIE
van 20 augustus tot 10 september
de winkel is geopend van 9.00 -17.00 uur j
en zaterdags van 10.00 - 13.00 uur.
De buitenwijk ligt gedurende bovenge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Wij zoeken

een chique, goed verzorgde
DAME

leeftijd vanaf 50 jaar
niet brildragend, confectiemaat een uitge-
sproken 44, lengte minstens 1.70 m., liefst
met verkoopervaring voor modeshows met
verkoop, welke wij houden in september
en oktober.
Reacties : ook zondag tel. 023 - 24 32 00.

Zandvoortse hockeyclub

Aanmelding nieuwe leden
voor het seizoen 1979/1980 bij het secretariaat:

TroelstrastraatS, Zandvoort.
Voor telefonische inlichtingen 02507-4511 /2334/

5537/4863/3224.

Aan nieuwe leden jong en oud, die zich
vóór 1 september 1979 aanmelden wordt

een hockeystick uitgereikt.

foto Jacob Koning

hoeranr

KOMMISSIE VAN PW VINDT KLUPHUIS VOOR Z'75 TE DUUR

Rechts op bovenstaande foto het in aanbouw zijnde kluphuis van de handballers van Zandvoort -
meeuwen, met op de achtergrond de nieuwe voetbalvelden die de gemeente op het binnenter-
rein van het circuit heeft laten aanleggen t.b.v. Zandvoort '75.
Kleed- en doucheruimte ontbreken nog en om hierin te kunnen voorzien vragen b en w een
krediet van i. 274.000,-, alsmede een garantie voor een geldlening van f. 150.000,- die Zand-
voort '75 wil aangaan voor de bouw van een kantine.
Gisteravond werd er uitvoerig over gediskussieerd in de vergadering van de kommissie van publie-
ke werken. Vier van de vijf leden, t.w. Van Erp(d'66), Jongsma(vvd), Ineke Wind(pvda) en
Attema(vvd) wilden eerst met hun resp. frakties overleg plegen, alvorens een uitspraak over het
voorstel van het kollege te doen. Zij vonden de investering voor de kleed- en doucheruimte te
hoog. Van Erp had uitgerekend dat de financiering neerkwam op f. 3.000,- per lid van Zandvoort
'75. Een bedrag dat in geen enkele verhouding staat tot hetgeen wij als gemeente aan de leden
van andere verenigingen en instellingen besteden, zei de demokraat. Volgens Ineke Wind gaat het
projekt maar liefst f. 175.000,- meer kosten dan het klupgebouw voor de handballers en dat
vond zij toch wel een verschil om over na te denken. Alleen het cda-kommissielid Van As had
geen moeite met de door b en w gevraagde som geld. Dat is nu eenmaal de konsekwentie van het
door de raad genomen besluit om de velden aan te leggen, betoogde hij. Kommissievoorzitter
Termes was het met hem eens. Wie A laat horen moet B er op laten volgen. F. 274.000,- is
veel geld, maar dit bedrag is gebaseerd op het pakket van eisen dat de KNVB aan de akkommo-
datie stelt, aldus Termes.
Natuurlijk moet er kleedruimte komen, zeiden de vier, maar kan die ruimte niet voor een lager
bedrag worden verwezenlijkt? Termes dacht van niet. A.s. maandag komt het onderwerp aan
de orde in de kommissie van financiën.



rui-itui
vrijdag 3 augustus vanaf 20.30 uur

'life-jazz' in onderstaande etablissementen:
Het Wapen van Zandvoort • Oase

De Hobbit • Chaplin • Le Bouleau
Kousepael • Albatros • Snoopy

Oomstee • Club Pomme
volg de jazz-route / zie krant van WV

.II// ISFJflM» 'HIK IJI< \( H
zaterdag 4 augustus, vanaf 17.00 uur

'life-jazz' op het Gasthuisplein, m.m.v.:
Joseph Lam • The Millers m.m.v.
voealiste Susy Miller • Louis van
Dijk • Jaap Dekkers Boogy Set i
Revival Jassband • Hans Keune
Kwartet m.m.v. Ruud Brink en
Milly Scott • Savoy Jazz-men

Vanaf 12.00 uur street-parade door Joseph Lam

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

H3
UdNBM
'JdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

Rozenstraat 15 / Haarlem / (023) 316035

Familie- en

Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

Installatie bureau
GROENESWEIN BJV.

van 27 juli tot 13 augustus, een unieke verzameling
Jazz-literatuur in de bibliotheek aan de Prinsseweg

27 juli tot 13 augustus, expositie van Jazz-musici
door Boy ten Have. woensdag l augustus, unieke

••s jazzfilms - 20.00-22.30 uur - in het
Cultureel Centrum / Gasthuisplein. Vrije toegang.

THE (IIIJ1U H
zondag 5 augustus, 11,30 uur interkerkelijke

samenkomst op het Gasthuisplein met veel Jazz...
Toegang Van alle evenementen gratis. Voor meer

informatie zie de speciale Jazz-expresskrant bij het
WV. Organisatie W.H.W., onder auspiciën van de

WV en in samenwerking met sociëteit Duysterghast.
ontwerp: de zwager reklame / zandvoort

ÏERSTEEGE
•& ttoKtolelerbrtrijt

J&altestraat 18 • Zanbboott
Stlefpon 02507-4439

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
voor aan- en verkoop
van uw huizen en flats

TELEFOON 02507 - 2756

de Favaugeplein 43 hs.

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60

2038

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

omroepers

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
pletn2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.

Wij zijn met
VAKANTIE

van 9 juli tot 30 juli
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
1948 - 1979
Gelieve niet te bellen tijdens
onze vakantie daar de "
bewoners van het pand
geen werk aannemen.

TEL.02507 8484'

DE EERSTE
WINTERZON EN WINTERSNEEUW

REISGIDSEN
ZIJN WEER AANGEKOMEN

"DE BOET" voor
'doe het zelf en
handenarbeid

is op vakantie van 27 juli
tot 7 augustus.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658 GIRO 26655
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burgemeester niet gevloerd
door besluit van minister

nieuws
kort & klein

Burgemeester Machielsen is niet in 't
minst uit het veld geslagen door de

. boodschap van de minister van bin-
nenlandse zaken -zijn partijgenoot
Wiegel- dat Zandvoort tenminste tot
1984 moet wachten om in aanmer-
king te komen voor een rijksbijdrage
in de kosten voor de bouw van een
nieuw politieburo. Hij ziet het eerder
als een uitdaging dan een tegenslag.

De heer Machielsen wil trachten de
Haagse bewindsman er van te overtui-
gen dat een jarenlang uitstel van de
bouw van het projekt niet verantwoord •
is. Hij beschouwt het als een winstpunt
dat de naam van Zandvoort voorkomt
op de lijst van gemeenten waar een
nieuw onderdak voor de politie moet
verrijzen. Hieruit blijkt dat de minis-
ter de noodzaak van nieuwbouw voor
het korps van de badplaats heeft er-
kend. Een goed uitgangspunt om met
het hoofd van het departement te
gaan praten het tijdstip voor de rijks-
uitkering t.b.v. de bouwvan het bu-
ro te vervroegen. Het feit dat Zand-
voort reeds geruime tijd bezig is met
de voorbereidingen voor een nieuw
onderdak voor de politie kan voor
de minister aanleiding zijn om zijn
besluit te herzien en het kustdorp in
te ruilen voor een gemeente.die nog niet
zo ver gevorderd is met de plannen.
Mocht de heer Wiegel geen krimp ge-
ven op zijn stuk blijven staan dan is
er nog de mogelijkheid dat de gemeente
de rijksbijdrage in'de kosten voorlo-
ptg voor eigen rekening neemt. Dat
mag volgens de wet. De kans dat het
rijk zijn deel van de kosten niet uit-
keert en de gemeente met de gebak-
ken peren laat zitten -een ongedekte
miljoeneninvestering- is nihil. De
minister heeft de noodzaak van een
nieuw politie-ondecdak voor Zand-
voort immers onderschreven."Een re-
denering waarin zo op het blote oog
geen speld valt te prikken.
Burgemeester Machielsen is in ieder
geval niet benauwd zijn hals ver uit
te steken om de politie voor 1984
aan een nieuw onderkomen te hel-
pen. Nog dit jaar wil hij een uitspraak
van de gemeenteraad over de plaats
waar het kompleks moet verrijzen.
Het kollege stelt zich nog altijd op
het standpunt dat dit moet geschie-
den op de hoek van de Brederoder

straat/ Hogeweg (huize 'Sterre der

NIEUWE GIDS
VAN ZANDVOORT

Eind dit jaar zal een nieuwe infor-
matiegids van Zandvoort verschijnen
met alle gegevens over in de gemeen-
te gevestigde verenigingen en instel-
lingen, alsmede van de in de regio Zuid-
Kennemerland aanwezige organisaties
die voor de bewoners van Zandvoort
van belang kunnen zijn. Plaatselijke
organisaties die nog niet door de sa-
menstellers van de gids zijn benaderd
worden verzocht naam, adres en de
nodige informatie over de aktiviteiten
te sturen naar het Buro voor Periodie-
ken en Postreklame, Postbus 1 te
Purmerend. De sluitingsdatum is vast-
gesteld op 1 september a.s. Direkt na
het gereedkomen van de gids zal deze
huis aan huis worden verspreid.

burgemeester Machielsen ziet nog mogelijkheden

Zee). De politie ziet die plek niet
zitten en heeft het oog laten vallen
op het terrein van de voormalige Ju-
lianaschool aan de Brederodestraat.
In de raad lopen de meningen totnog-
toe uiteen. De vvd is bereid de voor-
keur van de politie te steunen, pvda
en d'66 stellen zich achter de door
b en w gewenste lokatie, cda en in-
spraak nu zweven zo'n beetje tussen
beide plaatsen in en wikken en we-
gen nog.
Wanneer men het, zoals de heer Ma-
chielsen wil, in de komende maanden
eens wordt over de bouwplaats, volgt
het probleem van de financiering.

De gemeenteraad rekende er tot voor
kort op dat de rijksbijdrage zou wor-
den verleend zodra Zandvoort met
de plannen rond was. Door de beslis-
sing van de minister is dit niet langer
het geval. De raad zal de burgemees-
ter waarschijnlijk steunen in zijn po-
gingen de bewindsman tot andere ge-
dachten te brengen. Maar of de volks-
vertegenwoordiging ook bereid zal
zijn de miljoenen voor te schieten.wan-
neer de minister weigert de rijksuit-
kering eerder te verstrekken, is een
open vraag. Volgens ingewijden in de
dorpspol itiek moet de kans daarop
niet erg hoog worden aangeslagen.

• De daling van het aantal diefstallen
in de gemeente is van korte duur ge-
weest. Afgelopen week werden er weer
tal van aangiften gedaan van gestolen
goederen. Uit een woning aan de Thor-
beckestraat verdwenen verscheidene
sieraden waarvan de waarde wordt ge-
schat op f. 30.000,--, en uit Bouwes
Palace werd een schilderij ontvreemd.
De dader van laatstgenoemde diefstal
kon korte tijd later door de politie
worden aangehouden. Een aantal kna-
pen werd door de politie op heterdaad
betrapt bij het openbreken van ge-
parkeerd staande auto's. Op het buro
werden zij door de recherche nader
aan de tand gevoeld. Vorige week wer-
den bijna een dozijn parkeermeters ge-
stolen en geleegd. Vier meters zijn in-
middels gevonden. Van de daders geen
spoor. Spoorloos zijn ook drie
mannen die op de boulevard vier duit-
se vakantiegangers beroofden.

• Zondagmiddag werd bij een aan-
rijding tussen een personenauto en een
motor op de boulevard Barnaart de
bestuurder van laatstgenoemd voertuig
aan zijn rechterbeen gewond. Na door
een plaatselijke arts te zijn behandeld
kon de motorrijder huiswaarts keren.
Bij de overige verkeersongevallen die
vorige week werden genoteerd liep
niemand enig letsel op.

• Eergisteren werd de brandweer ge-
alarmeerd voor de bestrijding van een
duinbrand nabij de ingang van het
kampeerterrein 'De Zeereep'. Binnen
enkele ogenblikken was men het vuur
meester.

iedere keer iets nieuws
bij rekreade
We zullen niet proberen uit te rekenen
rond hoeveel thema's de verschillende
teams van Rekreade een programma
hebben samengesteld; maar het moe-
ten er enorm veel geweest zijn in de
elf jaar van haar bestaan. Dat er des-
ondanks nog steeds iets nieuws be-
dacht kan worden bleek vorige week
toen het in hoger sferen gezocht
werd.

Vrijdagochtend stonden de spelletjes
in de Brugstraat namelijk in het teken
van het luchtruim en uit stapels kran-
te'n moesten de kinderen foto's knip-

mevr. Kraan - Meeth

pen die daar iets mee te maken hadden.
Jolein van zes zag het niet zo zitten.
'Op school moet ik al plakken. Ik vind
het stom'. Vijfjarige Paultje had waar-
schijnlijk best mee willen doen maar
het stapeltje kranten hield hij als een
kostbare schat onder zijn arm geklemd.

'Die zijn voor m'n vader en moeder.'
Marcello toonde, enthousiast als al-
tijd, zijn opgeplakte skylab. 'Zou je
nu niet meedoen ? ' vroeg ik aan Jo-
lein toen die tijdens het zingen niet
naar de andere kinderen ging, maar
trouwhartig op het stoeltje naast me
bleef zitten. 'Die liedjes ken ik toch
al' mopperde ze verontwaardigd, maar
een kwartier later danste ze vol vuur
in de kring de 'Robinson' en luidkeels
zong ze de tekst mee. En ze lachte zo
hard dat het leek of ze meer voortan-
den miste dan die twee. En ik wist
toen dat liedjes zingen en plakken
'stom' is en de 'Robinson' dansen
niet.
Het buitengebeuren was een speurtocht
en in vier groepjes trok de jeugd on-
der leiding van een teamlid door de
Noordbuurt om onder andere te ont-
dekken op welk nummer Jan en An-
toinette in de Rozenobelstraat wo-
nen, hoeveel bloembakken hier en
houten paaltjes daar staan, wat de
verschillende verkeersborden beteke-

nen, waar die lekkere bloemlucht van-
daan komt en hoeveel ballonnen er in
de etalage van de winkel hoek Kerk-
straat te zien zijn. Een zware verant-
woording rustte op Mariska en Ma-
riella, de twee enige die konden lezen,
en omdat Mariella de oudste en dus
ook vaardiger met de pen was, krom-
de Mariska bij ieder gevonden ant-
woord haar rug, zodat die als lessenaar
gebruikt kon worden. De kleuters in
de groep hadden andere zorgen : naar
de botsautootjes mochten ze alleen
maar kijken, inzitten was er niet bij.
En waar was eigenlijk de muziek die
ze wel hoorden maar niet zagen ? Nu
heeft een kleuterleidster met vier jaar
ervaring voor zoiets natuurlijk wel
begrip en teamlid Joke wijzigde dan
ook de route om in de Haltestraat
heel geduldig met 't spul bij het draai-
orgel te gaan luisteren, tot volle tevre-
denheid van Christian, die ondanks zijn
drie jaren de teamleden van Rekreade,
nooit problemen geeft, integendeel!
Later op de dag moest in de beren-

KOMMISSIE FINANCIËN TILT
MINDER ZWAAR AAN
INVESTERING KLUPHUIS

Het door b en w voorgestelde krediet
van f. 274.000,- voor de bouwvan
kleed- en doucheruimte t.b.v. de ge-
bruikers van de nieuwe voetbalvelden
op het binnenterrein van het circuit,
alsmede een garantie voor een geldle-
ning van f. 150.000,- die Zandvoort
'75 -hoofdgebruiker van het terrein-
wil aangaan voor de aanleg van een
kantine, vond in de gisteravond gehou-
den vergadering van de kommissie van
financiën een gunstiger onthaal dan in
de bijeenkomst van de kommissie van
publieke werken vorige week donder-
dag.
Bij pwwas de stemverhouding vier
tegen één. Bij financiën waren twee
leden voor het gevraagde krediet en de
garantie, de heren Ter Veer(cda) en
Flieringa(inspr. nu) en twee leden die
de kat nog even uit de boom wilden
kijken, mevr. Hugenholtz(vvd) en de
hr. Van Erp(d'66). Laatstgenoemde
stond echter niet meer zo afwijzend
tegenover het voorstel van b en w dan
in de vergadering van publieke werken.
Onder twee voorwaarden wilde hij
eventueel akkoord gaan met het voor-
stel: een nader onderzoek naar de mo-
gelijkheid de bouwkosten van de kleed-
en douchegelegenheid te drukken en
een waterdichte garantie dat ook
andere verenigingen dan Z'75 van het
kompleks gebruik kunnen maken. Dit
laatste was ook de wens van de overige
leden van de kommissie. Zowel in het
raadsvoorstel als de overeenkomst met
Z'75 moet goed tot uiting komen dat
het hier een gemeentelijk sportpark
betreft dat door meerdere sportorgani-
saties kan worden benut. Voorzitter
Aukema kon op voorhand meedelen
dat het kollege dit advies van de kom-
missie zal overnemen.
In de raadsvergadering van 28 augustus
a.s. valt de beslissing over investering
en garantie geldlening.

SEIZOEIMEVENEMEIMTEN

Vrijdag 10 augustus :
Schatgraven en strandspelen aan het
strand voor ZRB-reddingspost Piet Oud,
start 15.00 uur.
Kamping-zwemwedstrijden in het
sportfondsenbad 'De Duinpan' aan de
Vondellaan, aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 11 augustus :
De traditionele Zeemijl van Zandvoort
(zwemwedstrijd over 1852 m.) voor
de reddingspost Piet Oud, start 12.30
uur.
Voetbalwedstrijd Zandvoortmeeuwen-
De Graafschap op het terrein aan de
Vondellaan, aanvang 19.00 uur.
Ballonoptocht vanaf het vvv-kantoor
aan het Schooplein, start 20.00 uur.

Zondag 12 augustus :
Finale van de europese kampioenschap-
pen voor Prindle katamarans voor de
kust van de zuid-boulevard, aanvang
11.00 uu r.

kuil, een bekende plek in de duinen
langs de Frans Zwaanstraat, waarheen
Frits op de nu al legendariese bakfiets
de fourage had gebracht, naar verbor-
gen schatten worden gegraven. Drie
groepen slaagden vrij gauw maar ja, als
je als teamlid een plek niet voldoende
gemarkeerd hebt wordt het moeilijk
zoeken. Toch slaagde uiteindelijk ook
zijn groep er in om de schat, een zak
pinda's boven water te krijgen. En
opeens werd het ons duidelijk : niet
voor niets heten pinda's ook wel aard-
noten.



badplaats in de ban van de jazz

foto Jacob Koning

Een hele week jazz in Zandvoort. In beeld in het kultuurhuis, in boeken en albums in de
openbare bibliotheek en in de kroeg. Maar hoogtepunt van het muzikaal gebeuren is en
blijft toch het optreden van de bands in de openlucht op het Gasthuisplein van 's middags
4 uur tot klokslag twaalf. En dat was afgelopen zaterdag -al weer voor het derde achter-
eenvolgende jaar - het geval met konserten door Joseph Lam, die met een rondgang door
het centrum van het dorp de spits van het festijn afbeet, The Millers, Jaap Dekkers Boogy
Set, Savoy Jazz-men, e.a.
Het non-stop programma werd begunstigd door fraai zomerweer, een novum dit jaar, en
de publieke belangstelling voor het optreden van de musici en de vokalisten was ook dit
keer bijzonder groot.
Zondagmorgen werd 'Jazz behind the beach III' afgesloten met een samenkomst op het
Casthuisplein onder het motto 'Jazz behind the church'. Dit jaar voor het eerst door de
organisatoren van het festival geïntroduceerd werd het direkt al een sukses. Geen van de
voor de muziektent opgestelde stoelen bleef onbezet en de toehoorders luisterden aan-
dachtig naar gospels en andere geestelijke liederen die door de jazzmusici werden begeleid.
Na dit derde 'Jazz behind the beach' kan j.e wel zeggen dat het evenement een vaste plaats
heeft veroverd in het badseizoen van Zandvoort.
En terecht.

vragen van statenleden
over circuitbocht

Hier
staat
uw
brief

Geachte redaktie,

Naar aanleiding van het ruim een week
geleden gepubliceerde eindplan van het
college van b en w voor de rekonstruk-
tie van het Gasthuisplein moet mij het
volgende van het hart :"
Er is in geen enkel punt tegemoet ge-
komen aan de wensen van de bewoners
van het Gasthuisplein en het college
hoeft geen Salemonsoordeel te vellen,
want er is niets aan het eerste plan van
voor de inspraakavonden veranderd.
De bewoners blijven met een dubb.-
rijbaan, welke niet is gewenst, zitten,
dus er wordt willens en wetens gelegen-
heid geschapen om fout te parkeren en
worden gevaarlijker kruisingen gemaakt
dan in de huidige situatie.
Parkeren blijft mogelijk in de daarvoor
bestemde vakken, wat geen bezwaar is,
ook niet van de bewoners.
Het enige wat de bewoners wensen is
een zodanige situatie dat fout parkeren
niet meer mogelijk is.
Dit is alleen te realiseren rnet 2 x 1 rij-
baan van plm. 3 m. wat niets aan het
wandelgebied veranderd, het is alleen
50 cm. smaller en komt op plm. 5,25
m. en 3 m. rijbaan is 8.25 m. waarover
gereden mag worden. In het gemeente-
plan is het wandelgebied 5.75 m. en
kan niet breder worden.

Deze plannen van de bewoners zijn aan
aan de commissieleden voorgelegd
met de bezwaren die er tegen het ge-
meenteplan zijn.
In het gewenste voorstel staat tevens
dat het aangenomen moet worden
omdat het kostenverhogend is als er
(weer) aan veranderd moet worden.
Het is al in 1976 voorgesteld en ligt
niet aan de bewoners dat de heren die
aan de rand van het dorp wonen stug
vol blijven houden dat het ongewenste
plan doorgevoerd moet worden.
Als het door de raad wordt aange-
nomen zal er door de bewoners protest
tegen ingediend worden bij de provin-
cie en/of kroon.
Meesterschap is nog geen vakmanschap.

een bewoner
G. Loos
Gasthuisplein 7

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 _ 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

EVON bv. vraagt voor de
schoonmaak van een bejaar-
denhuis in Zandvoort

ervaren personeel
voor de ochtend-uren.
Indien u interesse heeft
belt u dan Evon bv. te
Santpoort, tel. 023-378291.

adverteren

doet verkopen

statenleden: duinen zijn al ernstig aangetast.

Niet alleen het zandvoortse statenlid
Annemarie Goedmakers heeft, zoals
de koerant eerder meedeelde, aan het
dagelijks bestuur van de provincie
vragen gesteld over het plan van de
Cenav een nieuwe bocht in het cir-
cuit aan te brengen ook haar partij-
en fraktiegenoot J. Maasdam wil hier-
over door ged.staten nader worden
geïnformeerd.

De twee socialistiese afgevaardigden
willen weten of de geprojekteerde
bocht tussen het Scheivlak en de
oosttunnel door het afremmen en
optrekken van de racewagens een eks-
tra lawaaibron zal opleveren voor de
bewoners van de aan het circuit gren-
zende woonwijk. Ook willen zij verne-
men of door de ontgrondingswerk-
zaamheden opnieuw schade zal worden
toegebracht aan het reeds zo zwaar ge-
teisterde natuur- en rekreatiegebied.
Verder vragen beide leden aan gs of
zij voornemens is bij TNO-Delft

technies advies in te winnen naar de

gevolgen van het plan, alvorens een be-
slissing te nemen over de uitvoering.
Tevens willen de statenleden weten
of de provincie de diverse kommissies
nog over het projekt wil horen. Ten-
slotte vragen zij of het juist is dat de
provinciale planologiese dienst afwij-
zend heeft gereageerd op de aanleg
van de knik in de baan en wanneer
dit het geval is wat daarvoor de argu-
menten zijn van>de ppd.
Enkele weken geleden heeft burgem.
Machielsen op verzoek van de Cenav
aan het provinciebestuur een verkla-
ring van 'geen bezwaar' tegen de aan-
leg van de bocht gevraagd, l n de voor
hedenavond vastgestelde vergadering
van de raadskommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening doet
hij hiervan mededeling aan de leden
van de kommissie. Het moet niet uit-
gesloten worden geacht dat een of
meer kommissieleden hem zullen ver-
zoeken de kwestie aan de agenda toe
te voegen.
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kommissie reageerde furieus
op knik in circuit manoeuvre
Je tegenstanders of-spelers overrompe-
len en verrassen. Hen inpakken voor ze
het beseffen. Het is allemaal een kwes-
tie van taktiek. Het kiezen van het juis-
te ogenblik. Timing zonder op de klok
te kijken. Maar oh wee, wanneer je het
verkeerde ogenblik neemt. Dan sla je de
plank mis. Goed mis zelfs. Werkt de
taktiek averechts inplaats van in je
voordeel. Ga je voor de bijl.

Dat gebeurde afgelopen dinsdagavond
toen voorzitter Machielsen de kornmis-
sie van algemene zaken en ruimtelijke
ordening bijwïjze van verrassing kon-
fronteerde met het aanbrengen van
een tijdelijke wijziging van het trajekt
van het circuit tussen het Scheivlak en
de oosttunnel, dit in afwachting van
een beslissing van gedeputeerde staten
over het maken van een knik in de
baan. 't Was niet slim maar juist erg on-
handig om er mee voor de dag te ko-
men nadat de meeste kommissieleden
in soms pittige bewoordingen hun mis-
noegen over de gang van zaken rond
de voorgenomen verandering van een
gedeelte van de baan, kenbaar had-
den gemaakt. De door burgemeester
Machielsen voorgedragen tijdelijke op-
lossing deed voor de heren Flieringa
(inspr.nu), Toonen (pvda). Van Erp
(d'66) en Van As (cda) gewoon de
deur dicht.
Op die manier proberen de heren van
de Cenav alsnog hun zin door te drij-
ven, riep Flieringa. Wat hem betrof
konden ze de pot op. Het was niet
meer dan ee'n truuk en zo doorzichtig
als pas gezeemd glas. Hij had zich ge-
durende de diskussie over de medede-
lingen van b en w inzake hun verzoek
voor een vergunning bij gs -op voor-
stel van Van Erp aan de agenda toege-
voegd- al flink zitten ergeren aan het
argument van de Cenav dat de bocht
nodig was voor dé veiligheid van de
renners. Klinklare nonsens, betoogde
Flieringa, want de ervaring leert dat de
meeste ongelukken gebeuren in de
bochten en krommingen van de race1'
baan. Hoe meer bochten, hoegevaarlij-
ker het wordt.
De demokraat Van Erp maakte voor-
al bezwaar tegen de door het kollege
in deze kwestie gevolgde gedragslijn.
B en w hadden de kommissies en de
raad tijdig dienen te informeren en te
raadplegen oven het plan het tracé te
wijzigen. Ook al heeft de raad hen des-
tijds gemachtigd inzake het circuit
zelfstandig te handelen.
Volgens Toonen probeerde de racebaan-
direktie onder het mom van veiligheid
voor-.öe koereurs alleen maar de span-
ning rond het spektakel op te voeren.
Ook hij verweet het kollege nalatig te
zijn geweest de raad op tijd te informe-
ren over de aanvraag van de Cenav.
Toonen zei, er achter te zijn gekomen
dat de Cenav begin juni een mondeling
verzoek had ingediend om de weg te
mogen wijzigen. De dienst van publieke
werken had de tekeningen gemaakt en

.vervolgens aan b en w voorgelegd.
Er was dus geen sprake van tijdnood
en men had de raad ruim van tevo-
ren kunnen inlichten.
Evenals Toonen was de christendemo-
kraat Van As van oordeel dat de veilig-
heid van de baan als alibi werd gebruikt
om de attraktie van de races te verho-
gen. Het is een kapstok waaraan men
iedere gewenste verandering van de
racebaan,pphangt. Hij drong er bij
de voorzitter op aan in het vervolg iede-
re aangelegenheid die met het circuit
verband houdt eerst aan de kommissies
en de raad voor te leggen, alvorens een
besluit wordt genomen.
De vvd-ers Attema en Jongsma waren
de enigen die geen bezwaar maakten
tegen de circuit-operatie. Die was, vol-
Qens laatstgenoemde, geheel in overeen-

Flieringa - des duivels over de pogingen
om een wijziging in de racebaan er snel
even door te drukken. In het argument
van de veiligheid gelooft hij niet.
Meer bochten maken het circuit alleen
maar gevaarlijker . . .

stemming met de kontraktuele verplich-
tingen inzake de veiligheid voor ren-
ners en publiek. En steeds opnieuw dat
gezeur over het circuit begon Jongsma
danig de keel uit te hangen. We heb-
ben als gemeente een overeenkomst
met de Cenav en daar moeten we ons
aan houden. De eksploitant houdt zich
in ieder geval strikt aan de bepalingen
in het kontrakt en heeft in de afgelo-
pen jaren veel gedaan om de geluidhin-

• der zoveel mogelijk te beperken, was
zijn opinie. Die werd, getuige het hoon-
gelach, in ieder geval niet gedeeld door
de toehoorders op de publieke tri-
bune.
Hoewel het kollege naar zijn zeggen
geheel had gehandeld overeenkomstig
de van de raad gekregen bevoegdhe-
den, was voorzitter Machielsen niet
ongevoelig voor de kritiek van de kom-
missie.inzake de afwikkeling van de
kwestie. Dat had allemaal zorgvuldiger
gekund en hij gaf toe dat b en w op 8
juni j.l. telefonies was benaderd door
de Cenav. Schriftelijk was beter ge-
weest. Wellicht met de gedachte in het
achterhoofd dat de kommissie nu wel
voldoende stoom had afgeblazen en
daarmee zichzelf tot bedaren had ge-
bracht, lanceerde de heer Machielsen
vervolgens de door de Cenav bedachte
tijdelijke aanpassing van de racebaan
tussen Scheivlak en Oost-tunnel.
Hij had geen slechter ogenblik voor de
surprice kunnen uitzoeken.
Op slag laaiden de vlammen weer hoog
op. Vlogen de gemoederen opnieuw in
rle fik. Flieringa riep bijna om een dok-

ter in de zaal. Zo kwaad werd ie. 't Was
te voorzien. Alleen een vreemdeling in
Jeruzalem kan zo zijn neus stoten te-
gen de licht ontvlambare volksverte-
genwoordiger.
'Wat verstaat u onder tijdelijk', beet hij
de voorzitter toe.
De heer Machielsen kon zo gauw de ka-
lender niet raadplegen.
Daar wachtte Flieringa^ook niet op.
'Direkt na afloop van de races voor de
Grand Prix moet de baan weer in de
oude toestand worden gebracht. Bin-
nen een uur en geen minuut langer'.
Dat kon niet.
'Dan gaat het wat mij betreft niet door',
zei Flieringa met de vuist op tafel.
De meerderheid van de kommissie
dacht er precies eender over en sprak
het veto uit over de tijdelijke aanpas-
sing van het circuit,
't Is gekkenwerk, vonden de leden.

nieuws
kort & klein

• Vanavond draait in het jongeren-
centrum 'De Nachtuil' de spektakel-
film 'The towering inferno'. De voor-
stelling begint om half negen en de en-
tree voor leden bedraagt f. 2,50. Niet-
leden betalen een piek meer.

SEIZOENEVENEIViEIMl EN

Zaterdag 11 augustus :
De jaarlijkse door de Zandvoortse Red-
dingsbrigade georganiseerde zwemwed-
strijd en- prestatietocht over één zee-
mijl (lengte 1852 mtr.), start om 12.30
uur bij de reddingspost Piet Oud aan
de noordboulevard.

Voetbalwedstrijd Zandvoortmeeuwen 1
- De Graafschap op het terrein aan de
Vondellaan, aanvang 19.00 uur.

Ballonoptocht naar rotonde, vertrek
om 19.30 uur vanaf het vvv-kantoor
aan het Schooplein.

Eerste dag van de europese kampioen-
schappen voor Prindle-katamarans, af-
vaart om 11.00 uur.

Zondag 12 augustus :
Tweede en laatste dag van kampioen-
schappen Prindle-katamarans voor eu-
ropese titel, start 11.00 uur.

Maandag 13 augustus :
Start van zwemvierdaagse in het sport-
fondsenbad 'De Duinpan'. T.e.m. 17
augustus iedere dag zwemmen van 8
tot 10 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 18 augustus :
Eerste dag windsurf-wedstrijden voor
de kust van strandpaviljoen 1b, aanvang
11.00 uur.

Zondag 19 augustus :
Tweede dag windsurfen voor strandpa-
viljoen 1b en multi-klasse zeilwedstrij-
den voor de kust van strandpaviljoen
23. Beide evenementen beginnen om
11.00 uur.

Standwerkerskonkoers op het Raadhuis-
plein /.Kerkplein, aanvang 14.00 uur.

1 augustus - 7 augustus 1979

overleden : Catharina Kemp, geb.
Beekhuis, oud 88 jaar.

ondertrouwd : Jacques Johannes
Petrus Bakker en Helen Ann Snowdon;
Mosad Hanna Wahid en Marion van Leeu-
wen.

overleden buiten de gemeente : Pie-
ter Hendrik Hogkamer, oud 63 jaar,

geboren buiten de gemeente : Tessa
dv. F.N. van der Zee en Y. Hoogervorst;
Harold Soerinder zv. R. Somai en S. Ang-
na; Mohamed Jasin zv. A.M. El Bakkali
en M.H. Charif ; Nancy Virginia dv. W.
F. van Kleef en M. van der Pieterman.

eanduoortee

niet de auto
maar de automobilist
Tijdens de behandeling door de kom-
missie van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening van de verkeersgeleidings-
nota van b en w, afgelopen dinsdag in
het gemeentehuis, vielen de volgende
uitspraken te noteren.

Voorzitter Machielsen : niet de auto,
maar de automobilist is de oorzaak van
de verkeerschaos tijdens de topdagen
in het seizoen.
Toonen (pvda): grote investeringen
voor de aanleg van nieuwe wegen en de
uitbreiding van parkeerterreinen voor
die paar drukke dagen in de zomer,
soms zijn het er minder dan de vingers
van de hand, is weggegooid geld. Bo-
vendien betekenen al die geldverslin-
dende projekten evenzovele aanslagen
op het natuurgebied dat ons nog rest.

Flieringa (inspraak nu) : zonder het
nemen van stringente maatregelen, zo-
als het dirigeren van het autoverkeer
naar de parkeerterreinen, is iedere ver-
keersgeleiding gedoemd te mislukken.
Komt er geen bal van terecht.
Van Erp (d'66) : het vastlopen van het
verkeer op de uitvalswegen van Zand-
voort wordt veroorzaakt door de situ-
atie in het achterland. In Heemstede
en Bloemendaal bevinden zich de knel-
punten. De politie van Zandvoort
doet met de beperkte middelen die
haar ten dienste staan wat ze kan.
Daarvoor alle lof.
Jongsma (vvd) : doortrekking van de
Herman Heijermansweg is noodzakelijk
voor een betere doorstroming van het
verkeer naar het noorderstrand en het
circuit. Bij de aanleg dient het Kost-
verlorenpark zoveel mogelijk te wor-
den gespaard.
Van As (cda) : wil én de Herman Heij-
ermansweg, én eenrichtingsverkeer in
de Kostverlorenstraat én Koninginne-
weg én een autopad naast het fietspad
tussen spoorlijn en begraafplaats.

Attema: 'hoog of laag springen
helpt niet. . .'

Attema (vvd) : je kan hoog of laag
springen op topdagen is er tegen de
zondvloed van auto's niets te begin-
nen. Alleen drastiese maatregelen ma-
ken misschien nog indruk. Je zou de
auto's van foutparkeerders met een
druk op de knop moeten wegschieten
naar de tweede bank voor de kust. Dan
koelen ze wel af. De eigenaars van de
vehikels wel te verstaan.

lees verder op pag. 2



familieberichten familieberichten

Ook vroeger maak-
ten hotels gebruik
van dependances.
Dat dit doorgaans
aantrekkelijke va-
cantieverblijven wa-
ren blijkt uit deze
ansichtkaart uit 1907
waarop rechts een de-
pendance van 'het na-
bijgelegen hotel Drie-
huizen. Voordien
leidde het als pension
"Sans Souci" een
zelfstandig bestaan.
In beide gevallen was
het zeer in trek, ook
al door de gunstige
ligging aan de Strand-
weg.
De costuums van de
beide dames (kenne-
lijk twee generaties)
met over de grond
slepende rokken zijn
tekenend voor de
mode uit die tijd.

Na een liefdevolle verzorging in het rusthuis "Hulsmanhof" is, zacht en
kalm, van ons heengegaan onze zorgzame moeder, lieve oma en mijn ge-
lief de zuster

DIRKJE KEUR
weduwe van Maarten Keur

in de ouderdom van 90 jaar.
Zandvoort : M. Keur

M.C. Keur-Davies
Klein- en achter-
kleinkinderen

Zandvoort, 7 augustus 1979.
Rusthuis "Hulsmanhof"
Nieuwstraat 10.
correspondentie-adres: van Lennepweg 23 - Zandvoort.

De bijzetting in het familiegraf heeft heden plaatsgehad op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort.

{ I.M. )

medische dienst

vervolg van pag. 1

niet de auto
Toonen (nogmaals) : het beste zou zijn
het strand te asfalteren , zodat de auto-
mobilisten hun wagens naast de strand-
stoel of het ligbed kunnen parkeren.
Voor die gekken is niets te dol. Het is
natuurlijk wel in strijd met het behoud
van de natuur.
Jongsma (nog een keer) : er moet een
wegsleepverordening komen om auto's
die verkeerd geparkeerd staan met een
takelwagen weg te kunnen halen en
meer borden met duidelijke roeteaan-
wijzing.
Inspekteur Blokland van de gemeente-
politie (adviseur van de kommissie van
advies) : je kunt de verkeersdeelnemers
in vier kategorieën splitsen. Strandbe-
zoekers, circuitgasten, inwoners en
rondtoerders. De laatsten bezorgen op
drukke dagen de meeste hoofdbrekens
Dan zou je ze met een geweer aan de
voet willen dwingen een aangegeven
roete te volgen. B ij wijze van spreken
dan.
Machielsen (opnieuw) : de europese
autombilisten in het algemeen en de
vaderlandse autorijders in het bijzon-
der zouden een voorbeeld kunnen ne-

men aan hun amerikaanse kollega's.
Die gedragen zich heel wat beter in
het verkeer. Dat is wel verklaarbaar.
Ze hebben een hele voorsprong op het
gebied van het gebruik van de auto-
mobiel. Meer dan een kwart eeuw.

(verslaggever koerant zag laatst beel-
den op de tv van amerikaanse-automo-
bilisten bij de distributie van brandstof
bij een tankstation. Ze leverden ware
veldslagen met zware wapens in de
vuist in-, buiten-en op hun wagens. De
ervaring kwam hen daarbij goed van
pas zo te zien).
De verkeersnota -meer een notitie die
b en w op wens van de gemeenteraad
hebben uitgebracht, zei de voorzitter
verontschuldigend- werd tenslotte
door de kommissie voor kennisgeving
aangenomen.
Met een moedeloos gebaar. Op topda-
gen is er immers toch geen kruid tegen
gewassen.
Topdagen ? Is dat geen historie.
Er komt in ieder geval een wegsleep-
verordening en met de borden is men
druk bezig.

kerkdiensten

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST

za. 11 en zo. 12 augustus a.s.:
Zuster E.Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nw.Vennep .
Tel. 02526 - 6495

HERVORMDE KERK
zondag 12 augustus a.s.:
09.15 uur: duitsedienst Pastor Heinz

Dieter Schilling uit Berlijn.
10.30 uur: Ds. C. Mataheru - gemeen-

schap. dienst herv./geref.
Geen jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 12 augustus a.s.:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru - gemeen-

schap. dienst geref./herv.
19.00 uur: J.L. Bel te Umuiden.

PROTESTANTENBOND
zondag 12 augustus a.s.:
10.30 uur: dienst verzorgd door eigen

leden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 11 augustus a.s.: •
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang.
20.30 uur: eucharistieviering in de

duitse taal.
zondag 12 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

waterstanden
aug.
10
11
12
13
14
15
16
17

H.W.
05.33
06.19
07.06
07.53
08.44
09.41
10.49
12.04

L.W.
13.36
14.23
15.10
15.55
16.50
17.44
18.52
20.01

H.W.
18.04
18.48
19.36

" 20.23
21.11
22.14
23.26
- . -

L.W.
02.11
02.56
03.40
04.29
05.17
06.17
07.33
08.12

CIRCUIT
VAN

AKTIV ITE ITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. Politie UTRECHT
- rijvaardigheidslessen

Di. WIELRENNEN

Wo. Politie AMSTERDAM
rijvaardigheidslessen

Vr. Politie BI LTHOVEN
rijvaardigheidslessen

Inlichtingen
Tel. 8284*

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2 - 1 2
Zandvoort
02507 - 23 23 - 24 24 bbg 33 60

off.«%RENAULT en ELF DEALER

vraagt m.i.v. 1 september 1979

PART-TIME VRL. ofIVINL.
CLEANING MEDEWERKER

voor het cleanen van nieuwe
en gebruikte auto's.

(

kommissies geven advies

Toonen: 'asfalteer het strand dan kunnen ze met hun
hun auto's naast de strandstoelen . . .'

Vorige - en begin deze week brachten
de raadskommissies aan b en w advies
uit over een aantal onderwerpen die
in zitting van de gemeenteraad aan het
eind van deze maand aan de orde ko-
men.

In verband met de te verwachten nieuw-
bouw van het wijkcentrum 't Stekkie
in nieuw noord wil het kollege de ver-
langde verbeteringen nabij het centrum
beperken tot het meest noodzakelijke:
f.-10.000,-- voor het aanbrengen van
een omheining rond de speelplaats, '
waarschuwingsborden voor overste-
kende kinderen, een berging en het
verrichten van de nodige herstelwerk-
zaamheden.
De leden van de kommissie van publie-
ke werken en die van financiën waren
van mening dat b en w te veel hadden ge-
schrapt uit het verlanglijstje. De zand-
bak vonden de afgevaardigden een on-
misbaar attribuut voor de kleintjes en
daar hadden zij best de benodigde
f. 7.000,-- ekstra voor over.
Maar dan wel een zonder een betonnen
rand, want die kon bij een val ernstig
letsel veroorzaken. Houten bielzen
was minder gevaarlijk materiaal.
Daarmee was de kous echter niet af.
Bij het sekretariaat van de kommissie
van financiën was te elfder ure een aan-
vraag voor subsidie binnengekomen t.b.
v. de vervanging van de radiatoren van
de cv en vernieuwing van de vloerbe-
dekking van 't Stekkie. Grote verwar-

ring onder de kommissieleden over de
vraag of dit nu wel of niet tot het pak-
ket van de verbetering rondom het
centrum behoorde.
Voorzitter Aukema dacht eerst van wel,
toen weer van niet en gaf het tenslotte
op. Hij wilde de hele zaak terugnemen
voor nader beraad in het kollege. De
kommissie schoot hem te hulp en advi-
seerde het buiten- en binnengebeuren
onder te brengen in één raadsvoorstel.
De gemeenteraad kan dan beslissen
hoever hij wil gaan met de kredietver-
lening voor 't een en 't ander. Akkoord,
zei Aukema opgelucht.

Deining in de kommissie van financiën
veroorzaakte ook een voorstel om voor
de vernieuwing van de douchegelegen-
heid in de Wim Gertenbachschool voor
mavo f. 50.000,-- beschikbaar te stellen-
In een eerder stadium van de kostenbe-
rekening was de dienst van publieke
werken op een veel lager bedrag uitge-
komen. Mevrouw Hugenholtz wilde
wel eens weten waarin het verschil zat.
Dat zit in het advies van de onderwijs-
inspektie, antwoordde voorzitter Auke-
ma. Daardoor is een hoger bedrag uit
de bus gekomen. 'Het gaat om een
verschil van f. 15.000,--voorzitter en
dat is niet mis', riep de liberale woord-
voerdster. Voor precies dezelfde zaken
raamt pw een veel lager bedrag dan de
inspektie van het onderwijs, zo betoog-
de zij.
Die hogere cijfers komen ook van pu-

blieke werken, na aanwijzing door
de school inspektie, deelde Aukema
mee.
Mevrouw Hugenholtz gaf zich niet ge-
wonnen en gooide het over een andere
boeg. Het voorstel dient eerst te wor-
den behandeld in de kommissie van
pw, meende zij.
Helemaal niet, reageerde de voorzitter,
het is puur een onderwijsaangelegen-
heid. Publieke werken heeft alleen be-
moelenis met de techniese kant. Mi-
nus mevrouw Hugenholtz, die aankon-
digde ook in de raad te zullen tegen-
stemmen, gaf de kommissie tenslotte
haar fiat aan de halve ton voor een
nieuwe doucheruimte.

Eerder genoemde kommissie ging in
principe akkoord met het verlenerj
van de door b en w gevraagde medewer-
king de St. Agathakleuterschool -thans
nog gehuisvest aan de Lijsterstraat- on-
der te brengen in de Mariaschool aan de
Prinsesseweg. Met deze operatie, de
verbouwing van enkele leslokalen in de
Mariaschool voor de kleuteropvang, is
volgens een voorlopige raming van de
dienst van publieke werken een bedrag
van f. 100.000,-- gemoerd. De uitvoe-
ring vindt plaats in het kader van het
samen onder e'e'n dak brengen van het
basis- en kleuteronderwijs.



zwemvierdaagse
in de duinpan
Voor de vierde maal zal er in het Zwem-
bad 'De Duinpan' een zwemvierdaagse
worden gehouden en wel van maandag
13 augustus tot en met vrijdag de 17e.
Er moet ter verkrijging van een diplo-
ma (voor hen die al goud hebben is er
nu kans op goudl) 2000 meter wor-
den gezwommen en daarvoor bestaat
gelegenheid iedere ochtend van 8 tot
10 (behalve vrijdags) en 's avonds van
6 tot 8 uur.

Net als vorig jaar gebeuren er in het
zwembad de meest spektakulaire din-
gen, zoals op maandagavond 13 augus-
tus een demonstraite kanopolo-wedstrijd
door leden van de Haarlemse Kanover-
eniging, waarna op dinsdagavond onze
plaatsgenoot, de variété-artist 'Didi',
een muzikale show verzorgt. Woens-

mevr. Kraan-Meeth

dagavond zullen 'De Baltasars' in het
50 meter bad gaan windsrufen en we
hopen voor deze clowns dat ze meer
wind zullen hebben dan de familie
Klijn verleden jaar. De Sportclub Uni-
cum'73 geeft donderdagavond een de-
monstratie handboogschieten en de
Volleybalvereniging Sporting - O.S.S.
komt dan eveneens met een demon-
stratiewedstrijd. De vrijdagavond, het
slot, belooft weer heel feestelijk te
worden : Louise & Didi geven een in-
ternationaal variété-nummer op de
houten kogel, er is een optreden van
de Drumbad St. Joris, de bloemen-

man komt weer om familieleden in de
gelegenheid te stellen hun geslaagde
kinderen / zusters / broers / ooms en
tantes met een ruiker te feliciteren, de
zandvoortse politie is aanwezig met
een informatiestand en onze eigen Jan
Lammers zal om kwart voor acht'de
kampioenen van het bakfiets-onder-
waterrijden huldigen en aan alle andere
bakfietsmensen een herdenkingsvaan
uitreiken. Over dat bakfietsen-evene-
ment nog het volgende, iedere avond,
dus maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond is er om half acht een
voorronde waarin tien deelnemers te-
gen elkaar zullen strijden om in het
golvenbad zo snel mogelijk een afstand
van 45 meter te overbruggen. Het gaat
dus om totaal veertig deelnemers. Vrij-
dagavond is dan om half acht de finale,
waarin de tien besten tegen elkaar uit-
komen met, zoals we al schreven, om
kwart voor acht de uitreiking van de
prijzen door de bekende Formule 1
koereur. De Rabobank heefteen fraaie
wisseltroffee, voorstellend een skulp-
ture van een bakfietsracer, beschikbaar
gesteld en verder zijn er nog een eerste
tweede en derde prijs. Tot slot vermel-
den we dat, net als bij-het vijfjarig be-
staan van het zwembad, de verschil-
lende verenigingen die van 'De Duin-
pan' gebruik maken, met een stand
aanwezig zullen zijn en last but not
least dat het Duikteam 'Zandvoort'
de voorgeschreven afstand van de zwem-
vierdaagse onder water zal afleggen.
En nu écht tot slot: de zwemmers
betalen voor de hele week f. 4,50, de
niet-zwemmers hebben vrij entree !

Waarschuwing van het

strandschap Zandvoort.
Op grond van artikel 8 van de onlangs in werking
getreden nieuwe "Verordening Ordemaatregelen
voor het gebied van het Strandschap Zandvoort",
is het verboden gedurende het tijdvak van 15 mei
t/m 15 september, een zeilboot of een van een
motor voorzien vaartuig op het strand te hebben
of te brengen of zich daarmede van het strand af
in zee te begeven. Daarom wordt het volgende
meegedeeld:
De eigenaars en/of houders van dergelijke boten
of vaartuigen, die niet in het bezit zijn gesteld van
een ontheffing van bovenvermeld verbod, worden
bij deze aangezegd hun boot of vaartuig vóór 13
augustus 1979 van het strand te verwijderen, r
Zij worden gewaarschuwd, dat bij nalaten hier--
van het verwijderen vanwege het Strandschap
Zandvoort, doch op hun kosten zal geschieden.

Zandvoort, 3 augustus 1979. •
De voorzitter van het Strandschap
Zandvoort,
H. Machielsen.

WIJ GAAN MET VAKANTIE
van 20 augustus tot 10 september
de winkel is geopend van 9.00 -17.00 uur^
en zaterdags van 10.00 -13.00 uur.
De buitenwijk ligt gedurende bovenge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

Laat nu uw accu,
banden, uitlaat,
schokbrekers,
ruitenwissers,

GRATIS testen...

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

H W. COSTER B.V.
Makelaar 0.9.

NS
üdNBM
'JdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Wie wil eens per week, bij voorkeur
op vrijdag

bij werkend echtpaar 4 uur

moderne flat schoonhouden
a f. 11,50 per uur.

Telefoon 02507 - 79 08 na 19.00 uur.

Rozenstraat 15 / Haarlem / (023) 316035

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Installatie bureau
OROENEIWEIN B.V.

omroepers

WONINGRUIL
aangeb.: 4 kamerflat (hoek)
6e etage, c.v. balkon op
zuiden in Schiedam-Kethel.
Gevr.: woonruimte in Zand-
voort of directe omgeving.
H. v.d. Pol, Mozartlaan 71
Schiedam-Kethel, tel. 010 -
713933.

Te koop : Winkler Prins en-
cyclopedie en supplemen-
ten 6e druk ; speelgoedin-
diaantjes; franse platencur-
sus; radio f. 10,-. Tel.
02507-2819.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484•K-

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon j*3 65

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de eengezinswoning
REINWARDTSTRAAT 28
bestaande uit : woonkamer, 4 slaapka-
mers, douche, centrale verwarming, ber-
ging.
Huurprijs f. 436,95 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
Gezinnen met tenminste 2 kinderen.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 243
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift, ber-
ging.
Huurprijs f. 445,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. Gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

3. de garage
FLEMINGSTRAAT F
Huurprijs f. 65,85 per maand.
Voor deze garage hebben bewoners van
de woningen Flemingstraat 242 t/m
340 voorrang bij toewijzing. Bij het te-
kenen van het huurcontract voor de ga-
rage dient de nieuw huurder zijn rijbe-
wijs en de op zijn naam gestelde kente-
kenbewijzen deel I, II en III te tonen !

De toewijzing voor deze woningen en gara-
ge geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging.
Het bestuur verstrekt voor de woningen
een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 14 augustus 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van het lidmaatschap-
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 16 augustus 1979 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
RUILWONINGEN
MAAND AUGUSTUS 1979
1. Aangeboden : beneden-duplexwoning

Van Lennepweg.
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning

2. Aangeboden : boven-duplexwoning
Nic. Beetslaan.
Huurprijs f. 144,65 per maand.

Gevraagd : Beneden-duplexwoning
Vondellaan of elders.

3. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (even nrs.)
Huurprijs f. 187,25 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning of flatwo-
ning Sophiaweg.

4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (oneven nrs.)
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

5. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
(voor alleenstaande)
Huurprijs f. 372,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning of flatwo-
ning Keesomstraat.

6. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-
lijnen van de ruilregeling.
Belangstellende huurder van EMM of Ge-
meentewoningen dienen vóór eind augus-
tus 1979 schriftelijk te reageren onder ver-
melding van de aan te bieden woning en
lidmaatschapnummer en geboortedatum.



ERASMUS COLLEGE
De rector van het Erasmus College (Avond- en Dag-avondschool voor gymnasium, atheneum, havo
en mavo) maakt bekend dat de laatste gelegenheid tot inschrijving voor de cursus 1979-1980
mogelijk is op 15/16 en 17 augustus tijdens de lesavonden van 19.00-21.00 uur (ma., di., do.)

AVONDOPLEIDINGEN
Men kan zich laten inschrijven voor de volgende vakken
nederlands latijn wiskunde aardrijkskunde
frans grieks natuurkunde economie (l en II)
duits spaans scheikunde handelskennis (mavo)
engels geschiedenis biologie handelswetenschappen (havo)

DAGOPLEIDING
(de z.g. Moeder-mavo, maar havo en vwo is ook mogelijk) - lessen op 3 a 4 ochtenden per
week.
Men kan zich laten inschrijven voor de vakken:
nederlands engels (de overige vakken in.
frans aardrijkskunde combinatie met de avond-
duits • geschiedenis opleiding)

EXAMEN in zes vakken op mavo, havo en vwo-niveau. Studenten kunnen echter ook per vak
studeren en .per vak examen doen. BIJ VOLDOENDE RESULTAAT VERKRIJGT MEN EEN
CERTIFICAAT. Zes certificaten geven recht op een diploma.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
niveau afhankelijk van vooropleiding

leeftijd - Studieduur
mavo: 16 jaar en ouder 3 jaar
havo: 18 jaar en ouder 3 jaar

-vwo: 18 jaar en ouder 4 jaar
(examenklas 19 jaar)

Boeken voor eigen rekening
Kosten: rijksschoolgeld + inschrijfgeld (max. / 160.- per jaar)

VOOR AANMELDINGEN/OF INLICHTINGEN:
Haarlem
Avondlessen mavo
Daglessen mavo, havo, vwo

Avondlessen havo, vwo

Hoofddorp
Avondlessen mavo

Daglessen mavo

Velsen
Avondlessen mavo,

havo, vwo
Daglessen mavo

Zandvoort
Qaglessen mavo

GEBOUW
Santpoorterplein 28
Santpoorterplein 28
Parklaan 108
Sportweg 9

Kruisweg 612
(tijdens lesavonden)
Kruisweg 612

van Hogendorplaan 2

Moerbergplantsoen 22

Schóolplein 1

INLICHTINGEN
tel. 023-256557
tel. 023-256557

tel. 023-252358

tel. 02503-16176

tel. 02503-18144
(Gemeentehuis, tijdens
kantooruren)

tel. 02550-15624
(tijdens lesavonden)
tel. 02550-19000,-tst 140
(Stadhuis, tijdens
kantooruren)

tel. 02507-4841
(Gemeentehuis, tijdens
kantooruren)

Bij geen gehoor: Centrale administratie, tel. 023-252358.

Energiebesparing
Wat gebruiken Renaults aan benzine bij

90 km constant?
4GTL 1 :17,8
5TU1980) 1:20,4
14GTL 1 :15f6
16TX 1 :15,5

18GTL
20TS..
30TX..

1
1
1

15,6
12,0
11,0

Renault 1980 primeurs
* Renault 5 nu ook vijf-deurs

Renault 5TL nu de zuinigste auto in Europa

RINKO O ZANDVOORT
Off. Renault- en Elf-dealer

Oranjestraat 2-12.2042 GS Zandvoort. telefoon 02507-2323/2424. b.g.g. 3360.

Suft

mooi bier !
nu vers van de tap

Inde

INTRODUCTIE-AVOND:
vrijdag 10 augustus 1979 van 20.00-23..00 uur.

Uw gastheer:
Rob Scheepmaker

Dagelijks geope'nd van 16.00-03.00 uur.
Maandags gesloten.

DE EERSTE
WINTERZON EN WINTERSNEEUW

REISGIDSEN
ZIJN WEER AANGEKOMEN

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jfcfcezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

• Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

VERSTEEGE
•& ttoetoieUrfatörfjt

f&alttstrsat 18 • Zanbbooct
Celefpon 02507-4499

Tel.
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maak er een weg van
Vanaf het moment dat rails en boven-
leiding van de in 1957 opgeheven
tramlijn Amsterdajm-Zandvoort wer- •
den opgebroken is er gesproken over
de mogelijkheid om het gedeelte van
het trajekt door de duinen tussen
Bentveld en Zandvoort te benutten
als -vrije- busbaan of fietspad.

Tot op heden is er niets van gekomen
al ligt er sinds kort een aanvraag van
de gemeente Zandvoort bij de provin-
cie om financiële medewerking bij de
aanleg van een fietspad op de vroegere
trambaan tussen Langelaan en Blinkert-
weg. De enige nog ontbrekende scha-
kel tussen het fietspad Heemstede /
Bentveld en de onlangs gereed geko-
men f ietsroete door de duinen naar de
Sophiaweg.
De bestemming van het nog resterende
gedeelte van de oude trambaan is vorigo
week weer aktueel geworden door het
voorstel van het raadslid P. Flieringa,
om van het baanstuk tussen de Kenne-
merweg en de Herman Heijermansweg
een afvoerroete te maken voor de au-
to's van de bewoners van de huizen
langs de Kennemerweg en de bezoe-
kers van de aarrdeze weg gelegen kam-
ping en sportvelden. Op dit moment
is het vrijwel onmogelijk op enigszins
drukke dagen van de Kennemerweg
op de Zandvoortselaan richting Haar-
lem te komen, dit tengevolge van 't stil-
staande of stapvoets rijdende verkeer
op de laan.
Flieringa heeft de kwestie al eens eer-
der aangekaart. Anderhalf jaar geleden
gaf hij de voorkeur aan maatregelen
voor een betere verkeersafwikkeling
van de Kennemerweg boven de door
b en w voorgestelde voorzieningen
nabij de uitrit van Nieuw Unicum aan
de Zandvoortselaan. Toen al waren er
grote problemen bij de afvoer van het
verkeer van de Kennemerweg naar
het achterland. Het raadslid vreesde,
dat door het aanbrengen van verkeers-
lichten bij Nieuw Unicum de moeilijk-
heden alleen nog maar zouden toene-
men. Naar zijn oordeel heeft de ont-
wikkeling hem in het gelijk gesteld en
is de situatie onhoudbaar geworden.
Wanneer het licht op rood springt bij
Nieuw Unicum ontstaat, volgens Flie-
ringa, een file die de uitrit van de Ken-
nemerweg hermeties afsluit. Soms
duurt het een kwartier of langer voor
men een kans krijgt om weg te komen.
Op topdagen lukt het helemaal niet. In
het gebruik van de trambaan tussen
Kennemerweg en Herman Heijermans-
weg ziet hij een kans voor een betere
doorstroming van het verkeer. Een
andere mogelijkheid om de 'blokkade
op te heffen' is volgens hem de aanleg
van een weg in de richting van Nieuw
Unicum achter de huizen ten noorden
van de Zandvoortselaan.
Erg enthousiast heeft het kollege Van
b en w tot op heden niet op de voor-
stellen van Flieringa gereageerd. Wét-
houder Aukema van financiën,wilde
vooralsnog het bedrag dat over is van
de aanlegkosten van de verkeersvoor-
zieningen bij Nieuw Unicum (f. 50.000,-)
niet voor de uitvoering reserveren.
Maar het gemeentebestuur heeft de
ideeën voor een oplossing evenmin
van de hand gewezen. Burgemeester
Machielsen vond de denkbeelden van
de volksvertegenwoordiger bespreek-
baar.

De legendariese Boedapester kruist op het trajekt door de duinen naar Zandvoort de Kennemerweg ter
hoogte van de golf klup.

zandvoorters op henry dunant
Niet alleen de Zandvoortse maar alle
opvarenden van de Henry JDunant, het
hospitaalschip van het Nederlandse
Rode Kruis, hebben afgelopen vrijdag
een kostelijke avond gehad, die hen
bereid werd door de afdeling Zand-
voort van het Rode Kruis en waaraan
de Folklorevereniging 'De Wurf' haar
medewerking verleende.

Jaarlijks worden gehandikapten en lang-
durig zieken uit het gehele land in de
gelegenheid gesteld er met de Henry
Dunant of in één van de vakantiehui-
zen van het Nederlandse Rode Kruis
eens een weekje helemaal uit te zijn.
Deze zomer waren het vier van onze
ingezetenen die in zo'n huis en vier
andere, de dames De Nijs, Pel en War-
denier en de heer Groen, die met 'de

mevr. Kraan - Meeth

boot' op vakantie gingen. Het is usance
dat de afdeling van de laatste plaats
waar de Henry Dunant binnenvaart
aan de slotavond een ekstra feestelijk
tintje geeft, maar aangezien dit op-
nieuw Beverwijk was, waar het plaat-
selijke Rode Kruis dus al eerder als
gastvrouw was opgetreden, nam Zand-
voort graag de honneurs waar, temeer
daar het hospitaalschip nooit en te-
nimmer in onze badplaats zal aanleg-
gen.
In de bus waarmee de rit naar Bever-
wijk werd ondernomen zaten behalve
in oud-zandvoorts kostuum gestoken
Wurf leden, voorzien van hun schouw-
attributen, de plaatsvervangende Ko-
lonne -kommandant mevrouw Bos-
man, de sekretaresse van de kolonne
en een zestal dames van het Welfare-
werk van het Rode Kruis afd. Zand-
voort. De leidster, mevrouw Roosen-
daal, was zondagavond al aan boord

gegaan, waar ze met vier welfarevrij-
willigsters uit andere plaatsen gezorgd
heeft dat het de twee en zeventig
gasten en de andere opvarenden die
week aan niets heeft ontbroken. Wan-
neer we horen hoe de dagindeling van
de huishoudelijke dienst is en wat er
allemaal bij komt kijken dan nemen
we ons petje af voor deze vrijwillig-
sters, evenals voor de helpsters (on-
der wie onze plaatsgenote, kolonnelid
mevrouw Elfrink) en helpers, die het
werk allemaal belangeloos doen en
daaraan graag een week vakantie
spenderen. Hulde !
Het werd een geslaagde reis van de
Henry Dunant, die de eerste dag via
de Oranjesluizen koers zette naar Nij-
kerk, de tweede dag naar Hasselt,
waarna in Sneek en de volgende dag in
De Oever werd gemeerd. Vrijdag werd
de terugreis naar Beverwijk aanvaard.
Niet alleen overdag, ook 's avonds was
er volop amusement en het was begrij-
pelijk dat 'De Wurf', hoewel ook het
volksdansen gewaardeerd werd, vooral
met haar schouw veel sukses oogstte.
De meeste gasten aan boord waren
namelijk wat ouder en de tijden waar-
over presentator Bob Gansner sprak
herinnerden velen zich nog best. De
voorzitter van de Folklorevereniging,
de heer Koning, introduceerde de ou-
dere leden, van wie mevrouw Janiei
Keur-Paap (de visloper) met haar
twee en tachtig jaren het oudste Wurf-
lid is. De aanwezigen konden de prach-
tige kostuums, de kappen en de siera-
den nu van dichtbij bewonderen en de
draagsters gaven maar al te graag uitleg
over hun fraaie bezit. Tijdens de pauze
overhandigden de welfare-werksters
namens de afdeling Zandvoort van het
Rode Kruis aan alle gasten een Kaaps
viooltje en een zelf geborduurd wapen
van Zandvoort. Nadat De Wurf haar
optreden met het dansen van de Gort

met Stroop had besloten dankte Ds.
Bronsgeest uit Nieuwkoop, die als pas-
tor de'tocht van de Henry Dunant had
meegemaakt, alle medewerkenden
voor- de geslaagde avond.

waterstanden
aug. H.W.
10 05.33

06.19
07.06
07.53
08.44
09.41
10.49
12.04

11
12
13
14
15
16
17

L.W.
13.36
14.23
15.10
15.55
16.50
17.44
18.52
20.01

H.W.
18.04
18.48
19.36
20.23
21.11
22.14
23.26

L.W.
02.11
02.56
03.40
04.29
05.17
06.17
07.33
08.12

FOTOGRAAF ANTH. BAKELS
OVERLEDEN

Op 84-jarige leeftijd is de heer An-
tonie Bakels, oudste firmant van de ge-
lijknamige zaak aan de Kerkstraat,
overleden. De heer Bakels genoot voor-
al in de jaren voor het uitbreken van
de twee wereldoorlog grote bekend-
heid als fotograaf. Tevens beheerde hij
een unieke kollektie foto's van Zand-
voort rond de eeuwwisseling, waarvan
er vorig jaar ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van Zandvoort als
badplaats een aantal werd geëkspo-
seerd in hetkultureel centrum. De
teraardebestelling van de overledene
zal overmorgen, donderdag 16 augus-
tus a.s., plaats vinden op de algemene
begraafplaats in Zandvoort-noord.

Tot een kwartier voor het einde slaag-
de Zandvoortmeeuwen er zaterdaga-
vond in met de eerste-divisieklup De
Graafschap op gelijke voet te blijven.
Een prestatie die vooral te danken
was aan het voortreffelijke spel dat
middenlinie en voorhoede wisten te
ontplooien.
In het oefenduel, dat door honderden
bezoekers werd bijgewoond, zag de
thuisklup kans in de eerste helft de
leiding te nemen. Een half uur na de
aftrap knalde Richard Kerkman zijn
elftal naar een 1-0 voorsprong op de
professionals. Even voor het ingaan
van de rust hing een tweede goal in de
lucht, maar De Graafschap-keeper
Doornbos zag kans de weg naar het
net op het nippertje af te sluiten.
In de tweede helft nam De Graafschap
het initiatief van de zandvoortse ama-
teurs over, maar het zou nog een half
uur duren voor de aanvallen
taat opleverden. In de dertigste minuut
was het Van Veenendaal die met een
onhoudbaar schot de ZVM-doelman
passeerde en de partijen op gelijke
voet bracht. Kort voor het einde van
de bijzonder enerverende wedstrijd
schoot Jacobse De Graafschap naar de
overwinning.
Ondanks de nederlaag kan Zandvoort-
meeuwen op een uitstekende prestatie
terug zien. De ploeg maakte een nog
betere indruk dan vorige week/toen
het de hoofdstedelijke eerste-klasser
SDW met 3-2 versloeg.

JOHN

DE

BOER
DANS EN BALLETCENTRUM

Dansles van nu:
Discolatin
Styldansen

Zuj'damerikaanse dansen

Nieuwste dans :
Rock and Roll

Modern, klassiek en jazz-ballet

Dansen leren op dans top 20 van week tot week.
Van wie kan je beter dansen leren dan van kampioenen.

Inschrijving dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur.
C. Slegersstraat 2, Zandvoort, telefoon 02507 - 77 89

UW N.B.D. DANSCENTRUM IN ZANDVOORT



De Stichting Behoud Kostverlorenpark belegt ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van
de milieuorganisatie op vrijdag 17 augustus a.s. een bijeenkomst in het kultureel centrum
aan het Gasthuisplein.

Tijdens de bijeenkomst zullen enkele leden van het stichtingsbestuur aan de hand
van een serie dia's een overzicht geven van de geschiedenis van het Kostverlorenpark. Te-
vens zal informatie worden verschaft over de aktiviteiten die de stichting ontplooit om het
park als natuur- en rekreatiegebied te behouden. De diavertoning, die om 20.00 uur be-
gint, vormt tevens de inleiding van een tentoonsteUing over de ontwikkeling van het park
onder de titel 'Van duinboerderij tot wandelpark'. De ekspositie is tot l september a.s. te
bezichtigen op de werkdagen -behalve maandag en dinsdag- en tijdens de weekeinden
van 14-16 uur. Woensdag en donderdag kan men ook 's avonds terecht van 7 tot 9 uur.

familieberichten

santekraampie
tof besluit
'Wat zeg je er van ? Geen druppeltje!
Een opgeluchte mevrouw De Waard,
ondanks haar vertrek enige jaren gele-
den naar Rotterdam nog steeds de stu-
wende kracht achter Rekreade, had
het ditmaal wat het weer betreft waar-
schijnlijk ook niet zien zitten.

Voor het eerst in elf jaar zag het er
naar uit dat Santekraampie binnens-
huis gehouden zou moeten worden
en dat zou dan de Noordkerk aan de
Linnaeusstraat geweest zijn. Allemaal
zorgen voor niets : het bleef droog !
Op het Gasthuisplein stonden niet

mevr. Kraan - Meeth

minder dan dertien kramen opgesteld,
want behalve het geijkte flessen be-
schilderen, kleien, mutsen maken, pan-
nekoeken bakken enz. waren er een
paar nieuwe dingen bijgekomen : Stap-
horster stippen en sieraden maken.
Tegenover edelsrnjd Joop Eekels had
zich namelijk een kollega gevestigd,
rnaar gezien het materiaal waar deze
mee werkte, ijzerdraad, aluminiumfo-
lie en paperklips hoeft de échte edel-
smid niet bang te zijn voor konkurren-
tie.
De spelletjes voor de kleintjes, touwtje-
springen, zaklopen en hoela-hoep, wer-
den druk beoefend en het was de vijf-
jarige Ingrid Kraaijenoord die onver-
stoorbaar de hoepel minutenlang draa-
iende wist te houden. Het was duide-
lijk dat juist deze leeftijd enorm veel
plezier beleeft aan de diverse bezighe-
den en alleen Kizzebiz was in staat hen
er even van weg te halen.
Vijftien broden waren ingeslagen en de
boterhammen, goed belegd met jam en
pindakaas, vlogen weg. Ook de limona
de, jerrycans vol, vond gretig aftrek
en wat was het goed dat de heer Ko-
perde deuren van het Cultureel Cen-
trum al bijtijds had geopend. Voor -
een sanitaire stop hoefden de kinde-
ren hun werk nu niet lang te onder-
breken.

'Weer enorm geslaagd' was de mening
van de organisatoren. 'Niet allen San-
tekraampie maar het hele Rekreade-
gebeuren l' En van zelfsprekend gaat
hun dank uit naar allen die aan dat
slagen hebben meegewerkt: Protes-
tantenbond. Scouting Zandvoort,
Publieke werken. Politie, winkeliers.
En dat waren dit jaar ook tal van
moeders.
Eén van hen : 'Dat is toch wel het
minste wat je kunt doen als ze je kin-
deren zo'n fijne vakantie bezorgen'.
Rekreade, een fijna vakantie !
Is er een betere aanbeveling denkbaar.

nieuws
kort & klein

• Opnieuw reeksen diefstallen in de afgelo-
pen week. Bij de politie werden zeven inbra-
ken gemeld in berghokken van woningen
aan de Seinpostweg en de Passage. Uit een
huis aan de Brederodestraat werden een
bontjas, video-apparatuur en kleding gesto-
len en bij een inbraak in een woning aan
de Burg. Nawijnlaan verdween f. 200,--. Win-
keldiefstallen vonden o.a. plaats in bedrij-
ven aan de Burg. Engelbertstraat en het
Raadhuisplein. De politie slaagde er in de
vermoedelijke daders, twee west-duitsersvan
21 en 19 jaar, aan te houden. Verder werd
aangifte gedaan van diefstallen van goede-
ren uit een groot aantal geparkeerd staande
auto's. In verband hiermee werden vier kna-
pen, in leeftijd varieërend van 16 tot 18
jaar, door de politie ingerekend. De jongens,
afkomstig uit Haarlem, worden ook ver-
dacht van pogingen auto's te ontvreemden.

• Vorige week vonden aanrijdingen tussen
auto's plaats in de Duindoornlaan, Jac. van
Heemskerkstraat en Burg. Engelbertstraat.
Persoonlijke ongevallen deden zich hierbij
niet voor, maar de materiële schade was
aanzienlijk. Bij een botsing tussen een auto
en een motorfiets op de boulevard Barnaart
werden bestuurder en duopassagier van

laatstgenoemd voertuig licht gewond. Na
een mediese behandeling in een ziekenhuis
in Haarlem konden zij huiswaarts keren.
Op de Celsiusstraat kwam een 53-jarige in-
woonster met haar fiets ten val en brak haar
linkerbeen.

• Zaterdagnacht reed in de Kostverloren-
straat een auto tegen een boom, ramde ver-
volgens een stenen muurtje en een hek en
kwam in de achtergelegen tuin tot stilstand.
De bestuurder kroop uit het wrak te voor-
schijn en verdween in het duister. Later
bleek dat de wagen in Zandvoort was ge-
stolen.

• Vanuit een woonhuis aan de Celsiusstraat
werd met een luchtdrukpistool geschoten op
een groep jongens die even tevoren met een
blaaspijp pijltje hadden gemikt door een
raam van de woning. Bij het schieten met
het pistool werd een van de knapen aan het
rechterbeen geraakt. Het pistool werd door
de politie in beslag genomen en de eigenares
kreeg een proces-verbaal.

• Morgenavond belegt de Koördinatiegroep
Welzijnsberaad Zandvoort in het Gemeen-
schapshuis een bijeenkomst met de vertegen-
woordigers van de organisaties, verenigingen
en instellingen die in de gemeente aktief zijn
op het gebied van het welzijnswerk. Op de
vergadering, die om acht uur begint, zullen
de amendementen worden besproken die
door de welzijnsorganisaties zijn ingediend
op het voorlopig ontwerp voor een gestruk-
tureerd welzijnsbeleid in Zandvoort, Na de
behandeling en verwerking van de amende-
menten zal het ontwerp in een definitieve
vorm worden gegoten en aan het kollege
van b en w worden toegezonden.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

Na een paar moeilijke jaren is toch nog vrij plotse-
ling van ons heengegaan mijn lieve vrouw en ons
aller geliefde zuster, schoonzuster en tante

CLARA DE JONG - KEUR

in de ouderdom van 75 jaar.

Mijn troost: we hadden een lang,
gelukkig leven met elkaar.

Zandvoort, 12 augustus 1979.
Potgieterstraat 34.

IJ. de Jong
zusters en broers
schoonzusters en zwagers
neven en nichten.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaart
centrum "Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7
te Zandvoort, van 16.30 uur tot 17.00 uur en
van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De crematie zal plaatshebber» donderdag 16 au-
gustus om 10.00 uur in het crematorium "Vel-
sen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van Potgieterstraat 34 omstreeks 9.30
uur.

Liever geen bezoek aan huis.

Na een langdurig lijden is heden in -Verpleeghuis
"Zuiderhout" te Haarlem van ons heengegaan
onze Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader
en Broer

ANTHONIE BAKELS
weduwnaar van

Elisabeth Marie LuiseSchaefer

op de leeftijd van bijna 84 jaar.

A. Bakels
J.A. Bakels-Moison
N.F. Bakels
A. Bakels- Hennis

New York: S.M.E. Bakels
Zandvoort: H.E. Bakels

Klein- en
achterkleinkinderen

2042 JD Zandvoort, 13 augustus 1979
Kerkstraat 29 -31

De overledene is opgebaard in het mortuarium
van Verpleeghuis "Zuiderhout", Beelslaan 9,
Haarlem.
Gelegenheid om afscheid te nemen woensdag
van 19.00- 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag,
16 augustus om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
begrafenis in de aula.

Liever geen bezoek aan huis.

I NICARAGUA
Boeren en arbeiders in de vakcentrale CTN namen

aktief deel aan de strijd tegen dictator Somoza. Veel
vakbondsmensen verloren daarbij hun levert.
Nu vervult de CTN een belangrijke taak bij de

wederopbouw van Nicaragua. Een zware taak, want
het land is door de oorlog grotendeels vernietigd.
Help nu mee aan de wederopbouw. Geef het volk

van Nicaragua de kans over haar eigen toekomst te
beslissen. GIR01918108,

CLAT-Nederland, Utrecht.
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volksgezondheid en planologie
tegen woningbouw aan van lennepweg
Het is zeer de vraag of de plannen van
het gemeentebestuur om het braaklig-
gende terrein tussen de Van Lennep-
weg en de Algemene Begraafplaats te
benutten voor sociale woningbouw
ooit zullen worden geëffektueerd.

De hoofdinspekteur van de inspektie
voor de volksgezondheid van de pro-
vincie en de direkteur van de provin-
ciale planologiese dienst hebben gede-
puteerde staten van Noordholland ge-
adviseerd hun toestemming te onthou-
den aan een stedebouwkundig ont-
werp voor de bouwvan 63 eengezins-
woningen en woningen voor alleen-
staanden op genoemd gebied. De kans
is groot dat ged. staten het advies van
beide instanties overnemen en woning-
bouw aan de Van Lennepweg van de
hand zullen wijzen. Volksgezondheid
en ppd zijn van mening dat woning-
bouw op het op korte afstand van de
spoorlijn, een verkeersweg en het cir-
cuit gelegen stuk grond uit oogpunt
van lawaaioverlast onverantwoord
is.
Dit werd vorige week door burgemees-
ter Machielsen meegedeeld tijdens de
behandeling door de kommissie van
algemene zaken en ruimtelijke orde-
ning van het voortgangsrapport van b
en w inzake de uitvoering van het
kollegeprogram voor de huidige zit-
tingsduur van de gemeenteraad. 'Het
is mis', antwoordde hij het cda-kom-
missielid Van As, die vragen had ge-
steld over de haalbaarheid van het
bouwprojekt bij de provinciale instan-
ties. De heer Machielsen had er kenne-
lijk weinig vertrouwen in dat gedepu-
teerden een ander standpunt zouden
innemen dan de inspektie van de
volksgezondheid en de planologen van
de provincie.
Wanneer ged. staten de woningbouw-
plannen van de gemeente voor het ter-
rein van de Van Lennepweg negatief
beoordelen ziet het er niet best uit
voor de huizenbouw op de nog reste-
rende stukken grond in Zandvoort-
noord. Eerder wees de provincie wo-
ningbouw af op het terrein van de
kampeerplaats 'De Zeereep' ten noor-
den van de Van Lennepweg, omdat
het gebied aan het circuit grensde.
De gemeente is hiertegen weliswaar in
beroep gegaan maar de kans dat gs op
hun besluit -inmiddels vastgelegd in
het streekplan voor Zuid-Kennemer-
land- zullen terugkomen moet klein
worden geacht. Zolang het circuit als
racebaan funktioneert zal de provincie
het been stijf willen houden.
Om aan de bezwaren van het provin-
ciebestuur inzake de geluidsoverlast
tegemoet te komen, heeft het kom-
missielid Toonen van de pvda op de
jongste vergadering van algemene za-
ken en ruimtelijke ordening voorge-
steld het terrein van De Zeereep aan
te wijzen voor eventuele nieuwbouw
van het kasino inplaats van de kop
van de Van Lennepweg. Op het laatste
open terrein langs de kust zouden dan
woningwetwoningen kunnen verrijzen.
Het moet echter sterk worden betwij-
feld of de provincie zich door deze
ruil van bouwgrond voor speelhuis en
woningbouw in de sociale sektor zal
laten vermurwen. Het terrein aan de
kop van de'Van Lennepweg ligt even-
eens dicht in de buurt van de race-
baan.
Maar wie niet waagt die niet wint
moet de heer Machielsen hebben ge-
dacht, toen hij Toonen de toezegging
deed zijn idee 'in het pakket van over-
wegingen te zullen meenemen'.

lawaai van spoorlijn, verkeer en circuit blokkeren woningbouw in
Zandvoort - noord foto Jacob Koning

tijdelijke aanpassing circuit
oorzaak van onenigheid in pvda
Het besluit van het kollege van b en w
om toestemming te verlenen voor een
tijdelijke aanpassing van het circuit
t.b.v. de Grand Prix op zondag 26
augustus, heeft geleid tot een botsing
tussen pvda-fraktievoorzitter Gert
Toonen en het afdelingsbestuur van
de partij.
Toonen reageerde woedend toen hij
vernam dat het bestuur overwoog
een kort geding aan te spannen te-
gen de beslissing van b en w om de
Cenav toe te staan een tijdelijke wij-
ziging in het tracé aan te brengen.

Nadat vorige week woensdag de kom-
missie van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening haar veto had uitgespro-
ken over een wijziging van een gedeel-
te van het circuit, riep het kollege
dinsdagmiddag de fraktievoorzitters
van alle in de gemeenteraad vertegen-
woordigde partijen voor spoedberaad
bijeen om de kwestie opnieuw te be-
spreken.
Tijdens deze bijeenkomst, die achter
gesloten deuren plaats vond, deelde
het gemeentebestuur het resultaat mee
van een in de ochtenduren door het
buro miljeuhygiëne te Haarlem ver-
richt onderzoek naar een mogelijke
toename van het lawaai door een ver-
andering van het baanvak. Volgens de
uitkomst van de geluidsmetingen zou
dit niet het geval zijn. Er zou zelfs
sprake zijn van minder lawaai door de
wijziging van het tracé. Deze verzeke-
ring van de kant van de deskundigen
was voor de fraktievoorzitters van
pvda, d'66 en het cda, resp. Toonen,
Van Erp en Van As reden op hun aan-

vankelijke bezwaren tegen een tijdelijke
aanpassing van het circuit terug te ko-
men en alsnog akkoord te gaan met de
uitvoering van het projekt. Alleen frak-
tievoorzitter Flieringa van inspraak nu
hield voet bij stuk. Hij bleef vierkant
tegen dit stukje gelegenheidwerk,
waarover hij vorige week al op niet
mis te verstane wijze de staf had gebro-
ken.
Het resultaat van het overleg tussen b
en w en de fraktievoorzitters had een
fikse rel tot gevolg in de socialistiese
gelederen. Een paar uur na de bijeen-
komst in het gemeentehuis raakte Too-
nen regelrecht in kontlikt met zijn
partijbestuur, toen dit besloot juri-
diese stappen te overwegen om de
beslissing ongedaan te maken. Toonen:
zonder enig voorafgaand overleg met
de fraktie, althans met de leden die bij
de bespreking met het kollege aanwe-
zig waren, werd mij meegedeeld dat
het bestuur voornemens was een kort
geding tegen de gemeente aan te span-
nen. Later werd ik, op eigen verzoek,
in de gelegenheid gesteld samen met
weth. Aukema tekst en uitleg te ge-
ven van het door ons ingenomen stand-
punt. Ik heb getracht duidelijk te ma-
ken dat door de uitkomst van het
onderzoek van de miljeu-eksperts on-
ze bezwaren niet langer houdbaar wa-
ren. Bovendien werden door b en w
waterdichte garanties gegeven dat de
racebaan een dag na het verrijden van
de Grand Prix weer in de oude toe-
stand zou worden gebracht.
Ik voel mij door de hele gang van za-
ken rond deze kwestie niet minder
belazerd dan het afdelingsbestuur,

maar ik weiger mij daardoor van de
wijs te laten brengen en blindelings
tegen alles 'nee' te zeggen. Wanneer
straks mocht blijken dat het onder-
zoek naar de lawaaioverlast een flop
is geweest en wij opnieuw in de luren
zijn gelegd, zal ik niet aarzelen de daar-
voor verantwoordelijke instantie en
personen in het openbaar aan de
kaak te stellen. Dat het partijbestuur
na rnijn verklaring en toelichting van
wethouder Aukema het kort geding
wilde doorzetten, komt naar mijn
gevoel dicht in de buurt vari een mo-
tie van afkeur tegen ons beleid in de-
ze kwestie.
Daar is geen sprake van aldus de woord-
voerdster van het afdelingsbestuur van
de pvda, Annemarie Goedmakers. Wij
begrijpen best dat Toonen dinsdag-
middag in een moeilijk parket is ko-
men te verkeren. Maar dat neemt niet
weg dat het bestuur van de partij een
geheel eigen verantwoordelijkheid
heeft en vandaar uit -onafhankelijk
van de fraktie- kan opereren. Volgens
ons druist het besluit van b en w in-
zake de aanpassing van de racebaan in
tegen alle regels van goed en zorgvuldig
bestuur. Even met de natte vinger een
onderzoek laten verrichten en daarmee
de fraktievoorzitters voor het blok te
zetten. Gewoon een aanfluiting en dat
is dan nog zacht onder woorden ge-
bracht.
Inmiddels heeft de pvda afgezien van
het aanspannen van een kort geding.
Hef is juridies gezien geen haalbare
zaak, volgens de raadsman van het
partijbestuur.

• De traditionele zwemwedstrijd voor
de kustvan de badplaats, de Zeemijl
van Zandvoort, is dit jaar gewonnen
door de 18-jarige Leon Steenbrink uit
Heemstede. Hij zwom de afstand in 19
min. en 14 sek. Tweede werd Guus
Ruygrqk die er 25 min. en 11 sek. over
deed. Na beide zwemmers arriveerden
achtereenvolgens De Vreng uit Breuke-
len, Ralph Kras uit Zandvoort en Gert
Harderman uit Putten. Meer wedstrijd-
zwemmers waren er dit keer niet. Voor
de prestatietocht over een hele en hal-
ve zeemijl was de belangstelling aan-
zienlijk groter. Daar namen in totaal
103 personen aan deel. De organisatie
van het sportieve gebeuren was in han-
den van de Zandvoortse Reddingsbri-
gade.

^•burgerlijke stand
8 augustus - 14 augustus 1979

overleden : Dirkje Keur geb. Keur,
oud 90 jaar ; Jansje Zoet, geb. Kerne-
kamp, oud 90 jaar.

Ondertrouwd : Cornelis Koper en
Aleida Regina Maria Ottho.

getrouwd : James Zwaag en Maria
Jacintha Johanna Kuijk.

geboren buiten de gemeente: Re-
becca Graziella, dv. l.H.G. Karsters en
C. Molenaar : Wilhelmus, zv. L. Lug-
ters en J.W. Spies ; llse, dv. G. Lubbers
en C.T. Vlieland ; Maurice, zv. P.L.
Bluijs en C. Keur ; Ralph Christiaan,
zv. C. Menks en A.C.M. Buijs.

overleden buiten de gemeente :
Anthonie Bakels, oud 83 jaar.

pvda-fraktievoorzitter Toonen:
woedend op houding van afdelings-
bestuur



groeten uit zandvoort
anders dan anders,

familieberichten familieberichten

Enige kennisgeving

Heden ging van ons heen onze zorgzame vader, grootvader en over-
grootvader

CHRISTIAAN WILLEM JAN DE VRIES

weduwnaar van Catharina van Leeuwen

op de leeftijd van bijna 85 jaar.
Uit aller naam:
C.W. Dittrich - de Vries

Zandvoort, 16 augustus 1979
Correspondentie-adres:
Atjehstraat 110 - 2022 BS Haarlem

Gelegenheid tot afscheid nemen is er in het uitvaartcentrum Post-
straat 7 te Zandvoort van 16.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot
19.30 uur met uitzondering van zaterdagavond en zondag.

De begrafenis zal plaatshebben maandag 20 augustus a.s. om
11.00 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van Poststraat 7 ca. 10.'45 uur.

Van oudsher was de visserij in Zandvoort het hoofdmiddel van bestaan. Tegen het einde
van de negentiende eeuw kwamen daar nog andere bronnen van inkomsten bij, zoals het
verbouwen van aardappelen en groenten, terwijl ook de schelpvisserij van niet geringe be
tekenis was. Dagelijks werden zo'n 16.000 kilogrammen schelpen per kar naar de
Leidsche Vaart vervoerd en daarvan werd de vracht berekend op f. 2,40 a f. 2,50 per
1000 kilogram. De waarde van de jaarlijkse omzet van vis vertegenwoordigde in die tijd
echter toch altijd nog een kapitaal van 60 a 70 duizend gulden. Ongeveer 300 vislopers
brachten dagelijks de vis naar Haarlem maar anders dan de naam doet vermoeden deed
minstens de helft dit per kar of met paard en wagen. Hoe het zij, voor de vis vervoerd
werd moest ze toch eerst gekocht worden en dit was maar op één manier mogelijk, via dt
visafslag die iedere dag op het strand werd gehouden. In tegenstelling tot vissers uit ande-
re kustplaatsen bleven de Zandvoorters met hun pinken slechts een etmaal in zee, wat
het voordeel gaf dat men dagelijks levende vis kon krijgen. Daar de visafslag echter af-
hing van het tijdstip waarop de 'jomschuiten op het strand aankwamen, werden de ko-
pers in het dorp door de omroeper gewaarschuwd wanneer de afslag zou beginnen. Was
de vis op het strand uitgelegd en in porties verdeeld dan kwam de afslager en wees met
de mijnstok de portie aan die hij zou gaan verkopen.
Op de hierbij afgedrukte foto die na de visafslag werd genomen, sorteren twee vislopers
hun handel alvorens die in de achter hen staande mand (bot) te deponeren. De bot
wordt, wanneer ze gevuld is, afgedekt door een platte mand, de z.g. zijger, die ook op
de foto zichtbaar is. In tegenstelling tot Katwijk waar de visserij tot 1941, toen de kust-
visserij door de bezetter werd verboden, stand hield, verdween bij ons in 1929 de laatste
garnalenschuit van het strand, en daarmee de visafslag. Maar ze komt terug ! Op zater-
dag 25 augustus zal om 2 uur bij strandpaviljoen 7 (Johnny) door leden van de Folklore-
vereniging 'De Wurf' een visafslag worden gehouden. Helemaal in de stijl van vroeger,
met als enig verschil dat de ponen en pietermannen niet door in hozen gestoken opvaren-
den van de bomschuiten in manden naar het strand gedragen worden maar, veel minder
omslachtig, door Jaap Kroon (belangeloos) beschikbaar worden gesteld.

Autobedrijven RINKO
Oranjestraat 2 -12
Zandvoort
02507 - 23 23 - 24 24 bbg 33 60

off. J%RENAULT en ELF DEALER

vraagt m.i.v. 1 september 1979

PART-TIME VRL. ofMNL.
CLEANING MEDEWERKER

voor het cleanen van nieuwe
en gebruikte auto's.

bond zonder naam

( I.M. )

KOMITÉ NOEMT BESLUIT
INZAKE CIRCUIT
TELEURSTELLEND

Het Anti-circuit komité is bijzonder
teleurgesteld over het besluit van b en
w toestemming te verlenen het tracé
van het circuit tussen het Scheivlak en
de oosttunnel voort korte duur te wij-
zigen en aan te passen aan de verlan-
gens van de formule 1 - rijders.

De geluidsmetingen door het miljeu-
technies buro uit Haarlem zijn, volgens
een woordvoerder van het komité,
slechts op een enkel punt verricht en
kan er bij benadering niet worden ge-
sproken van een serieus wetenschap-
pelijk onderzoek naar de te verwach-
ten ekstra geluidhinder tengevolge
van de aanpassing van de racebaan. De
hele behandeling van de affaire toont
aan dat men zich nog steeds geen bal
aantrekt van de overlast die de bevol-
king van Zandvoort van de racerij on-
dervindt. Dat moet nu toch wel zo
langzamerhand iedereen duidelijk zijn,
aldus de woordvoerder.
De hoop van de miljeu-organisatie is
nu nog gevestigd op de afwijzing door
de provincie van de door b en w na-
mens de Cenav gevraagde vergunning
voor het aanbrengen van een defini-
tieve bocht in het circuit. Wanneer
Gedeputeerde Staten dit besluiten
moet de kans dat in de toekomst nieu-
we zgn. aanpassingen van de baan
plaats vinden uitgesloten worden ge-
acht, meent het Anti-circuit komité.

CIRCUIT

NDVOORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK STAAT

ZANDVOORT IN HET
TEKEN VAN DE

GRAND PRIX
VAN NEDERLAND

FORMULE EEN VOOR HET
WERELDKAMPIOENSCHAP

ZANDVOORT STAAT DAN
WEDEROM IN DE

INTERNATIONALE
BELANGSTELLING.

Inlichtingen
Tel. 8284

wil nieuwbouw
in zandvoort

nieuws
kort & klein

• Op vrijdag 24 augustus a.s. bestaat
sociëteit Duysterghast 12 1/2 jaar. Ter
gelegenheid van dit jubileum recipieert
het bestuur van de sociëteit op vrijdag
24 augustus a.s. in het onderkomen
aan het Gasthuisplein van 17.30 uur
tot 19.30 uur.

De inwendige verbouwing van het Zee-
motel aan de mr. Troelstrastraat aan
de zuidkant van Zandvoort, waarvoor
de Bond Zonder Naam begin vorig jaar
f. 2.150.000,-- neertelde, is van de
baan. De leiding van de in Haarlem
gevestigde bond is van mening dat
nieuwbouw van een vakantieverblijf
voor bejaarden en minder validen,
waarvoor de organisatie het pand be-
stemd" heeft, tenslotte financieel voor-
deliger is dan een grootscheepse reno-
vatie van het tegenwoordige kompleks.

Wanneer alles naar wens verloopt gaat
het bestaande perceel spoedig tegen de
grond en zal een nieuw bouwwerk ver-
rijzen dat in opdracht van de Bond
zonder Naam is ontworpen door de

zandvoortse bouwkundige C.J. Bleijs.
De door hem gemaakte bouwtekenin-
gen zijn onlangs in grote lijnen door
de schoonheidskommissie goedgekeurd
en voor de uitvoering van het projekt.
heeft hij een bouwvergunning aange-
vraag bij b en w. Voor een goed begrip
van de procedure : de bouwkundige
heeft tot op heden alleen opdracht'
ontvangen een ontwerp te vervaardi-
gen. Een verzoek om de tekeningen,
etc. ook bestekklaar te maken is nog
niet gedaan. De stichtingskosten van
het projekt -het gebouw met de no-
dige techniese voorzieningen- worden
door de ontwerper geschat op een be-

drag van f. 3.600.000,--. Volgens hem
een miljoen hoger dan de kosten voor
de uitvoering van de renovatie van het
gebouw aan de Troelstrastraat. De to-
tale investering van de Bond Zonder
Naam -aankoop van gebouw en nieuw-
bouw- komt dus neer op een bedrag
van f. 5.750.000,--.
Daar het tegenwoordige bestemmings-
plan geen groter bebouwingsoppen/lak
toestaat is een deel van de noodzake-
lijk geachte akkommodatie voor het
nieuwe hotel onder de grond geprojek-
teerd. In het ondergrondse gedeelte
worden een zwembad, kapel, en ruimte
voor rokers en niet-roker ondergebracht.
Op het dak van het gebouw is een ter-
ras gesitueerd waar de gasten van de
Bond Zonder Naam onder de beschut-
ting van een koepel van een ruim uit-
zicht kunnen genieten op de hen om-
ringende duinen en zee. De voor het
dakterras gekozen vorm van de over-

"kapping herinnert tevens aan hetsym-
bopl van de Bond Zonder Naam. De
wereldomspannende aktiviteiten van
de bond, die speciaal zijn gericht op de
praktiese beoefening van de naasten-
liefde, beperken zich overigens tot op
heden nog tot vestigingen in Haarlem
en het spaanse hotel Sin Nombre.
Maar als alles meezit zullen ze straks
ook Zandvoort bereiken.
In de afgelopen maanden is het onbaat-
zuchtige karakter van de organisatie,
die vorig jaar het halve eeuwfeest

vierde, ernstig in twijfel getrokken
door enkele nieuwrrtedia - radio en
het weekblad Vrij Nederland- die een
onderzoek naar de financiële handel
en wandel van de leiding van de bond
hebben ingesteld. Die is sinds lang niet
meer in handen van geestelijke voor-
gangers in de naastenliefde, maar over-
gegaan in die van personen zonder her-
derlijke of kerkelijk status. De bond
zou zich in de loop van de laatste tien
jaar steeds meer van de oorspronke-
lijke doelstellingen hebben verwijderd
in de richting van een keihard kom-
mercieel bedrijf. Een onderneming
met een moeilijk te doorgronden fi-
nanciële struktuur waar buitenstaan-
ders, volgens de bevindingen van de
onderzoekers, weinig of geen vat op
kunnen krijgen. Naar het oordeel van
de kritici van de bond zou de naasten-
liefde die thans wordt gepredikt heel
wat profijtelijker zijn dan in de be-
stuursperiode van de oprichter, de in-
middels overleden pater Henri De
Greeve. Toen werd er met honderden
gewerkt, nu met miljoenen guldens.
De kritici menen dat er onvoldoende
kontrole op wordt uitgeoefend. De
topleiding van de organisatie heeft dit
alles als gewroet en laster van de hand
gewezen.



kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 19 augustus a.s.:
09.15 uur : duitse dienst Pastor Heinz

Dfeter Schilling uit Berlijn.
10.30 uur : Ds. C. Mataheru.

Geen jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 19 augustus a.s.:
09.30 uur : Ds. H.D. de Wit te Lisse
19.00 uur : Ds. H.D. de Wit te Lisse

PROTESTANTENBOND
zondag 19 augustus a.s.:
10.30 uur : Dr. S.L. Verheus d.g. Ams-

terdam.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 18 augustus a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met

orgel en samenzang.
20.30 uur : eucharistieviering in de

duitse taal.
zondag 19 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus
Zuster T.Dijk, Lorentzstraat 435,
tel. 2382

waterstanden

H.W.
12.04
00.45
02.00
02.54
03.33

aug.
17
18
19
20
21
22-£. 04.11
23 " 04.44
24
25
26
27
28
29
30

05.15
05.51
06.19
06.52
07.26
08.00
08.44

31 09.37

L.W.
20.01
08.49
10.03
10.57
11.37
12.15
12.51
13.19
13.57
14.22
14.55
15.30
16.06
16.49
17.40

H.W.

13.26
14.22
15.19
15.58
16.31
17.09
17.41
18.09
18.40
19.12
19.44
20.23
21.05
22.07

L.W.
08.12
21.30
22.26
23.22
00.02
00.39
01.13
01.46
02.13
02.47
03.16
03.51
04.29
05.10
06.10

Sf lZOENEVENEIV i lN ILN

Zaterdag 18 augustus :'
Eerste dag wlndsurf-wedstrijden voor
de kust van strandpaviljoen 1 b, aanvang
11.00 uur.

Zondag 19 augustus :
Tweede dag windsurfen voor strandpa-
viljoen 1b en multi-klasse zeilwedstrij-
den voor de kust van strandpaviljoen
23. Beide evenementen beginnen om
11.00 uur.

Standwerkerskonkoers op het Raadhuis-
PJeinJ^erkpJejn,aanvangJL4.00 uur.

De vereniging tot Stichting van Chr. Scho-
len te Zandvoort vraagt voor het schoon-
houden van de nieuwe basisschool "Oranje
Nassau" met gymnastieklokaal, Lijster-
straat l

SCHOONMAKER c.q.
SCHOONMAAKSTER
voor 40 uur per week

Salaris volgens rijksregeling, premie a.o.w.
voor rekening werkgever.
Brieven binnen 10 dagen aan het Secreta-
riaat : Tolweg 4, Zandvoort.

VRIJSTAAND KOOPWONING IN
ZANDVOORT IN RUIL VOOR

PARTERRE-WONING

aangeb. : wordt een vrijstaand woonhuis met
zomerhuis voor f. 159.000,--

terug gevr.: parterre woning te Zandvoort, huur
f. 250,-- per maand.

Makelaarskantoor "SLEUTELHOF"
lid NMB/MCC
Westerduinweg 13 - Bentveld
Tel. 023-249091.

VERENIGING VOOR HET WELZIJN
DER DIEREN

te
ZANDVOORT

UITNODIGING

voor het bijwonen van een buitengewone
ledenvergadering op maandag 27 augustus
a.s. van 20.00 tot 21.00 uur in het Gemeen-
schapshuis alhier.
Als enig agendapunt zullen nieuwe statu-
ten ter plaatse ter inzage liggen. Deze sta-
tuten zijn voorgeschreven door het Hoofd-
bestuur van de vereniging, naar landelijk
model.

Secretariaat afd. Zandvoort.
Dr. Jac. P. Thijsseweg 13.

Gevestigd per l augustus 1979 :

J.P.B, van TETERING, plastisch chirurg
in associatie met
Dr. Ph.J.H. LAMAKER, plastisch chirurg
te Haarlem en Amsterdam

De praktijk zal worden uitgeoefend in het St. Elisabeth's of
Grote Gasthuis te Haarlem en de Dijsselhofkliniek te Amster-
dam.

Spreekuur volgens afspraak :
voor Haarlem via telefoon 023 - 33 9030 dagelijks;
voor Amsterdam via telefoon 02159-3 02 95 dinsdags- en don-
derdagmorgen tussen 9 en 10.30 uur en dinsdag- en donderdag-
middag tussen 2 en 4 uur via telefoon 020 - 26 33 33.

JOHN

DE

BOER
DANS EN BALLETCENTRUM

Dansles van nu:
Discolatin
Stijldansen

Zuidamerikaanse dansen

Nieuwste dans :
Rock and Roll

Modern, klassiek en jazz-ballet

Dansen leren op dans top 20 van week tot week.
Van wie kan je beter dansen leren dan van kampioenen.

Inschrijving dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur.
C. Slegersstraat 2, Zandvoort, telefoon 02507 - 77 89

UW N.B.D. DANSCENTRUM IN ZANDVOORT

eanduaorrse
NoeranK

Zoekt u de zon ?
Wij wijzen u

de juiste weg!
.Informeert U nader bij :

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht20-Zandvoort v
Telefoon 02507-2560/3203

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.025078484 •K-

Zandvoortse hockeyclub

Aanmelding nieuwe leden
voor het seizoen 1979/1980 bij het secretariaat:

Troelstrastraat 8, Zandvoort.
Voor telefonische inlichtingen 02507-4511 /2334/

5537/4863/3224.

Aan nieuwe leden jong en oud, die zich
vóór 1 september 1979 aanmelden wordt

een hockeystick uitgereikt.

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar



omroepers

Te huur gevraagd :
leraren echtpaar zoekt wo-
ning in Zandvoort of di-
recte omgeving. Brieven :
H. v.d. Pol, Mozartlaan 71
Schiedam-Kethel, tel 010-
713933.

Te koop aangeboden : 4
brede 'Good Year' radiaal-
banden, br. 175/70 SR 13.
Prijs f. 110.-. tel. 2406.

WERKSTER gevraagd voor
2 mid. p. week. tel 2856
bellen na 18.00 uur.

FLINKE HULP gevraagd
2 ochtenden per week.
Tel. 39 29.

GEVONDEN
Poesje, plm. 1/2 jaar oud.

Telefoon 79 57

HULP i.d. HUISHOUDING
gevr. voor de donderdag- of
vrijdagochtenden voor 2
uur. Tel. 6685.

Te koop aangeboden
LANDROVER, type
1098,1970, met di-

verse ekstra's. Prijs f. 8.500,-
Tel. 04160-37748.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorging
Hondenspeclalisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

ONDERWIJZER (Nicolaas-
school) en echtgenote zoe-
ken z.s.m. WOONRUIMTE
in Zandvoort. Leuke belo-
ning ! Zomerhuisje of ka-
mer(s) met kookgelegenh.
tegen billijke huurprijs.
Tel. 02507-56 01 of (na
18 uur) 02550-30345.

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN- en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18,00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

VERSTEEK
•$£• ttoectofelecbelirfjf

J&alttstraat 18 • Zanbbooct
«Etlefeon 02507-4499

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Schoonheid met rer/tcind: LGGR
gezond, degelijk, makkelijk in onderhoud, waardevast.

Een kwalitatief meubelleer komt tegenwoordig de bekende
wens om iets echts en duurzaamste bezitten tegemoet.
Het is een natuurprodukt van dieren om ze tegen hitte, insekten
en ziektes te beschermen. Daarom is leer als stofferingsmateriaal
fantastisch om de temperatuurte reguleren en bovenal onover-
troffen sterk Bij zorgvuldige selektie en vakbekwaam gebruik
geeft leer al die goede eigenschappen, die leer al honderden
jaren zijn exclusiviteit als stofferingsmateriaal heeft verschaft.
Leer ademt en leeft. Kan lichaamsvocht opnemen en weer terug-
geven. Zorgt voor natuurlijke warmteregulatie.
Voor de lederen kollektie van Meubelkeur worden alleen top-
kwaliteiten leer uitgezocht en vervolgens de oude traditie ver-
werkt. Leer van deze kwaliteit behoeft nauwelijks onderhoud

Voor yeelei/enclen:
de kollektie van de specialist.
De leerkwaliteiten zijn zo geselekteerd, dat voor ieder bankstel
de ideale leersoort op wens bekleed kan worden, zodat ook de
individuele wensen vervuld kunnen worden.

j

E<hl leer-een /luk natuur
Want "natuur-leer" leeft met u mee. De levensduur zal het
karakter en mooiheid van uw bankstel versterken.
Omdat leer leeft Het ademt. Is warm en verandert van natuur

door zijn levensduur. En daardoor wordt het "natuurlijk'mooi
Leer is nu eenmaal een natuurlijk produkt. Het is als dieren-
huid gegroeid en heeft vitale levensbelangen té vervullen. En
dat is ook bij leer te zien ! Wie voor leer beslist, beslist ook
voor alle toevallen, die het de natuur heeft medegegeven
Leer heeft gevechtswonden, insektenbetenr prikkeldraad-
wonden, brandmerken etc. Dit bevestigt daardoor alleen
maar het karakter en echtheid van het leer.

iedere zondag van 10.00 tot 18.00 uur geopend
Keep aelijk iel; goed: LCCR

van blijvende waarde ̂ -—\

GRATIS BEZORGING
DOOR HEEL NEDERLAND

meubelkeurzitparadijs
De grootste specialist met lederen bankstellen.
Dagelijks geopend van 9.30tot 17-3.0 uur

La/
3en2zits

meubelkeurzitparadijs
Apeldoorn

Europaweg 170 Tel. 055 -23 36 66
GEOPEND maandag t/m zaterdag

van 9 30 tot 1730 uur

vrijdag
KOOPAVOND tot 21.00 uur

Gevers Deynootweg 83. Tel. 070-553086
GEOPEND: maandag t/m zaterdag

van 9.3Otot1730uur

donderdag
KOOPAVOND tot 21.00 uur

Commander
jkompleet 3495ï

alle modellen ook
in stof leverbaar

Zand voort
Stationsplein 13 -"iS.Tel 02507-8494
GEOPEND: maandag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17 30 uur

vrijdag
KOOPAVOND tot 21.00uur

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plem2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

gemeente
zandvoort

Op de afdeling financiën ter secretarie is
plaats voor een

medewerk(st)er
Aanstelling zal geschieden op een proeftijd
in de rang van ambtenaar l of 11.

Salaris:
ambtenaar l (van f.1.552,-tot f.1.771,-per
maand)

ambtenaar II (van f. 1.596,-tot f. 1.921,-per
maand).
Voor minderjarigen gelden leeftijdsionen van
f. 1.203,- (bij 18 jaar) tot f. 1.476,- (bij 20
jaar).

De te verrichten werkzaamheden zullen in
hoofdzaak liggen op het terrein der gemeen-
telijke belastingen.

Opleiding:
M.A.V.O. of H.A.V.O.
Sollicitaties:
binnen 10 dagen na verschijning van dit blad,
schriftelijk in te dienen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

V

WIJ GAAN MET VAKANTIE
van 20 augustus tot 10 september

de winkel is geopend van 9.00 -17.00 uur^
en zaterdags van 10.00 -13.00 uur.

De buitenwijk ligt gedurende bovenge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

2*38

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

Autobedrijf

DEALER "Irjr VERSTEEGE
Chrysler—Simca—Mafra—Sunbeam wJL** o ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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tijdelijke aanpassing circuit geeft meer lawaai
Volgens dr._Copier, vertegenwoordiger
van het ministerie van volksgezond-
heid en milieuhygiëne in de provincie,
zal de tijdelijke aanpassing van het cir-
cuit tussen de oosttunnel en het Schei-
vlak, waarvoor b en w van Zandvoort
vorige week dinsdag na intern beraad
met de f raktievoorzitters toestemming
hebben gegeven, wel degelijk ekstra
lawaai veroorzaken.

Hij verklaarde dit afgelopen donderdag
op een bijeenkomst van provinciale
staten, waar de kwestie door de zand-
voortse pvda-statenleden Han de Jong
en Annemarie Goedmakers te berde
werd gebracht. Dr. Copier baseert zijn
mening op eerder opgedane ervaringen
bij een wijziging van het circuit.
Zijn uitspraak staat lijnrecht tegen-
over de mededeling van het kollege
van b en w dat geluidsmetingen door
een Haarlems miljeutechnies buro
hebben aangetoond dat door de voor-
genomen aanpassing van de baan eer-
der minder dan meer geluid zal worden
geproduceerd tijdens de Grand Prix. De
fraktievoorzitters van drie van de vier

in b en w vertegenwoordigde partijen,
pvda, d'66 en hetcda gaven na deze
geruststellende mededeling hun ver-
zet tegen de uitvoering op en gingen
akkoord met een tijdelijke verandering
van het tracé.
In hun antwoord op de vragen van De
Jong en Goedmakers over de door de
gemeente verleende, medewerking aan
de Cenav deelden gedeputeerde staten
mee, dat de provincie hier geen enkele
stem in had. Voor deze tijdelijke en
beperkte operatie is geen toestemming
van de provincie vereist. Wel spraken
gs er hun verbazing over uit dat het
projekt niet was behandeld door
de onlangs gevormde gemeentelijke

werkgroep, die maatregelen moet
voorbereiden om de lawaaioverlast
van het circuit te beteugelen. Die
is voor het bestuderen van dit soort .
zaken juist in het leven geroepen, aldus
het provinciebestuur.
Niet verwondert over het passeren door
b en w van de werkgroep is het Anti
circuit komite. Daarom zijn wij juist
uit de groep geweerd, zegt een woord-
voerder van het komite. Benauwd als
men was dat het komite het plan van de
Cenav in de werkgroep aan de orde
zou stellen en aansturen op een uit-
gebreid en wetenschappelijk verant-
woord onderzoek naar de eventuele
gevolgen voor het miljeu. Dat de zand-

voortse autoriteiten hier geen prijs op
stelden blijkt niet alleen uit het feit
dat zij de door henzelf in het leven
geroepen werkgroep niet hebben ge-
raadpleegd, maar ook geen advies
hebben gevraagd aan de rijksinspek-
teur van de volksgezondheid in de
provincie, aldus de woordvoer-
der.
Enkele maanden geleden verklaarde
burgemeester Machielsen, dat hij
vertegenwoordiging van het Anti
circuit komite niet nodig vond omdat
de gemeentelijke werkgroep zich zou
gaan bezighouden met de ook door
het komite gewenste aanpak van de
lawaaioverlast van de racebaan

zandvoort favoriet
bij standwerkers

waterstanden

Het zit er wel in dat in 1980 het kam-
pioenschap van Noord-Holland van de
Bond van Nederlandse Standwerkers in
Zandvoort wordt gehouden met een
goede kans op het Nationale Kam-
pioenschap in 1981. De standhouders
waren dermate enthousiast over de zon-
dag-j.l. gehouden markt, de plaats en
het publiek, dat ze voor deze jaar lij k-
se evenementen de voorkeur aan onze
badplaats geven.

Inderdaad bleek het Raadhuisplein /
Kerkplein zich er uitstekend voor te
lenen en de omzet aan de verschillende
kramen was dan ook niet gering. Ook
de vvv onder wier auspiciën het markt-
evenement zondag plaats had was en-
thousiast over deze nieuwe plek. 'Geen
konkurrentie voor de middenstand en
het plezierige is dat de mensen met
hun eigen opbouwmateriaal komen,
dus geen kosten voor ons. En er ge-
beurt weer wat! 'aldus vvv-direkteur
Hilbers.
De jury onder voorzitterschap van Syl-
via Holsteyn wees als eerste prijswin-
naar de heer Van der Weide uit Ams-
terdam aan voor het elan waarmee hij
voor een tientje vijf fleurige pakjes
van verschillend formaat en met on-
bekende inhoud aan de man wist te
brengen, waarbij hij de kopers op het
hart bond deze pas thuis open te
maken. Voor zijn overtuigingskracht
gaven de juryleden hem een negen
want zijn klanten hielden zich zon-
der uitzondering aan dit verzoek. De
heer Vertogen uit Purmerend werd
met zijn groenteschaaf tweede, terwijl
de heer Van Schaay uit Schagen (bijou-
teriën) de derde prijs won. De prijzen
bestonden uit resp. een karaf, twee
flessen geestrijk vocht met bijbeho-
rende glaasjes en een op koper geëmail-
leerde gravure, voorstellende een zee-
tafereel gevat in palissanderhout. Een
ekstra prijs, een beker, ging naar de.
Rotterdamse heer Van Schaik, die de
dames ervan wist te overuitgen dat
bloemsierkunst met da door hem gele-
verde bakjes slechts een peuleschil
is.

Sylvia Holsteyn reikte na een inleidend
speechje van de heer Hilbers de prijzen
uit, waarbij ze uiteraard de gebruike-
lijke zoen niet achterwege liet.

aug.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H. W.

04.11
04.44
05.15
05.51
06.19
06.52
07.26
08.00
08.44
09.37

L.W.

12.15
12.51
13.19
13.57
14.22
14.55
15.30
16.06
16.49
17.40

H. W.

16.31
17.09
17.41
18.09
18.40
19.12
19.44
20.23
21.05
22.07

L.W.

00.39
01.13
01.46
02.13
02.47
03.16
03.51
04.29
05.10
06.10

GEEN ONDERBREKING
IN BOUWPLANNEN
VOOR NIEUW POLITIEBURO

b&w willen beperking
vrijevestiging
voorlopig handhaven
B en w hebben opnieuw afwijzend gerea-
geerd op een verzoek van de zandvoort-
se makelaars om de huidige beper-
kende bepalingen inzake de vrije ves-
tiging in Zandvoort te herzien. De ma-
kelaars, die zich na de weigering van
het kollege tot de raad hebben gewend,
willen af van de thans geldende rege-
ling waarbij vrije vestiging alleen is
toegestaan bij koopwoningen van
f 270.000,- en meer.

Volgens de zandvoortse bemiddelaars
bij aan- en verkoop-van woningen de
voornaamste oorzaak van de soms lang-
durige leegstand van huizen in de bad-
plaats. Zij stellen de raad voor om in
navolging van de gemeente Lisse een
huis of flat, welke gedurende drie
maanden openbaar te koop staat, na
deze periode ook aan n i et-ingezetenen
te koop aan te bieden en door hen te
laten bewonen. Door de langdurige
leegstand en de dalende prijzen dreigen
vele huiseigenaren in financiële
moeilijkheden te geraken, terwijl de
woningzoekenden er niet bij gebaat
zijn, aldus de plaatselijke make-
laars.

In hun pre-advies aan de raad onder-
kennen b en w dit probleem. Naar
hun oordeel staat de teegstand in
schrille tegenstelling tot de behoefte
aan huizen voor de ingeschreven woning-
zoekenden in de gemeente. Reden
waarom zij de minister van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening hebben
verzocht de kwestie nader te bezien.
Het kollege wil op de reaktie van de
minister echter niet vooruitlopen en
stelt de raad voor in afwachting van
een uitspraak van de bewindsman de
thans geldende bepalingen voor het
verkrijgen van een woonvergunning
te handhaven.
Het verzoek van de makelaars komt
aan de orde in de voor dinsdag 28
augustus a.s. vastgestelde bijeen-
komst van de gemeenteraad. De eer-
ste na het zomerreces.

eanduüorhse hoerartf

Het besluit van de minister van binnen-
landse zaken de financiële middelen
voor de bouw van een nieuw politieburo
in Zandvoort pas na 1984 beschikbaar
te stellen weerhoudt het gemeentebe-
stuur er niet van de plannen voor het
buro verder te ontwikkelen. Het maakt
dit duidelijk in zijn antwoord aan het
vvd-raadslid Jongsma, dat vragen had
gesteld over de konsekwenties voor
de gemeente door het besluit van de
bewindsman. Voor de uitwerking van
het bouwontwerp is het nodig dat
de gemeenteraad eerst een besluit neemt
over de plaats waar de fiieuwe huris-
vesting voor de politie moet verrij-
zen, schrijven b en w aan de afge-
vaardigde. Daarna, zo vervolgen zij, zal
met grote voortvarendheid de bouw
van het kompleks worden voorbereid.
Wanneer het bouwplan gereed is en door
de raad goedgekeurd wil het gemeen-
tebestuur met de minister gaan praten
over de mogelijkheid het buro eerder
te realiseren dan door hem onlangs
werd bepaald.

• Bij een vechtpartij zondagmiddag
op de Grote Krocht, die later werd
voortgezet in de Louis Davidsstraat,
liepen een man en zijn echtgenote
door slagen met een honkbalknuppel
ernstige hoofdverwondingen op. Het
handgemeen ontstond toen de man,
die door twee knapen een beentje
werd gelicht, een van de jongens tegen
de grond werkte. Nadat de knaap zich
aan de greep van de man had ontwor -
steld gingen hij en zijn vriend de man
en kort daarop ook zijn vrouw, die
haar echtgenoot te hulp was gesneld,
met de knuppel te lijf. Toen de inmid-
dels door omstanders gewaarschuwde
politie arriveerde gingen de aanvallers
er vandoor. Een van hen, een 23-jarige
inwoner van Haarlem, kon na een ach-
tervolging door de politie in de Nieuw-
straat worden aangehouden. Om de
juiste toedracht van de vechtpartij te
kunnen vaststellen worden ooggetuigen
verzocht zich met de politie in verbin-
ding te stellen. Tel. 3043.

• Nog meer geweld op de officiële
rustdag. Een automobilist, die in de
Dr. Mezgerstraat tegen een geparkeerd
staande wagen botste, loste met een
pistool een aantal schoten op drie
voorbijgangers, die hem hadden aange-
raden een briefje met zijn naam en
adres bij de aangereden auto achter te
laten. Direkt na het schieten, waarbij
niemand letsel opliep, ging de man er
in zijn auto vandoor. De politie is be-
zig de identiteit van de schutter te ach-
terhalen.

• Zaterdagmiddag ontstond brand in
een op de kampeerplaats 'De Zeereep'
staande karavan. Voordat de brand-
weer arriveerde slaagden de op het ter-
rein verblijvenden kampeerders er in
het vuur te blussen. De brand in de
kampeerwagen, waarvan de bewoners
afwezig waren, is waarschijnlijk ont-
staan door een lek in de op butagas
aangesloten koelkast.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden|
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMIÜE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

OOK KOLLEGE VINDT
'DE NACHTUIL'
NIET GESCHIKT
VOOR SLAPERS

Het gemeentebestuur heeft het vvd-
raadslid Attema geantwoord op zijn
vragen inzake het gebruik van het
gebouw van de jongerensociëteit 'De
Nachtuil' als overnachtingsplaats.
Attema had dit gekonstateerd tijdens
een inspektie van het onderkomen
waar hij een aantal jongeren - zoals
later bleek leden van een franse folklo-
ristiese dansgroep die in Zandvoort was
opgetreden - in slaapzakken op de vloer
aantrof. Uit de reaktie van b en w
blijkt dat zij,evenals de vragensteller,
het gebouw ongeschikt achten als slaap-
gelegenheid. Dit op grond van de kon-
struktie, indeling en techniese en
hygiëniese voorzieningen van het pand.
Het kollege heeft de beheerder van 'De
Nachtuil' hiervan inmiddels op de hoog-
te gebracht. De vuilnishoop achter
en naast de sociëteit, waarop het raads-
lid b en w attent had gemaakt, is op-
geruimd. De vuilnisophaaldienst heeft
de rommel afgevoerd, aldus het gemeen-
tebestuur in zijn antwoord aan Attema.



winnaars onderwatertietsen familieberichten

Het was sneu voor de laatste drie deel-
nemers in de finale bakfiets-onderwa-
ter-rijden, een spektakulair gebeuren
rond de zwemvierdaagse in 'De Duin-
pan', dat ze het moesten stellen zonder
de aanmoedigingen van het publiek.
Dat had namelijk toen het ernst werd
met de regen ijlings een droog plekje
gezocht en hield het golvenbad, waar
de strijd gestreden werd, verder voor
gezien.

Desondanks werden er nog behoorlijke
tijden gemaakt, ook door de dames
die het karwei met z'n tweeën mochten
klaren. Het waren de koppels Geurts-

mevr. Kraan - Meeth •

Koeleman en Castïen-Romijn die
in een aparte kategorie strijd leverden
en resp. eerste en tweede werden.
Zij werden met fraaie bloemen en een
gezinskaart voor het zwembad beloond.
Hun mannelijke medestrijders, Fetse
Krakau, Henk Kerkman en Klaas Koper,
behaalden resp. de eerste, tweede en
derde prijs en mochten uit handen van
Jan Lammers een bokaal in ontvangst
nemen. De heer Krakau kreeg boven-
dien de fraai uitgevoerde wisseltrofee
die hij het volgend jaar mag verdedigen.
De deelnemers die niet in de prijzen
vielen ontvingen allemaal een gezins-
kaart van 'De Duinpan'.
Ook de andere evenementen rond het
slot van de zwemvierdaagse verliepen
naar wens. Terwijl door sommigen
moeizaam de laatste baantjes in het
vijftig-meter-bad getrokken werden ver-
maakten anderen zich met de Kop van
Jut, terwijl de jeugd op de kinderker-
mis ruimschoots aan haar trekken
kwam. Zowel de bloemen als de pof-
fertjes en de stroopwafels vlogen weg
en de St. Joris Drumband uit Haar-
lem gaf aan het geheel een ekstra
feestelijk tintje. De Zandvoortse Red-
dingsbrigade en de Zeeschuimers wa-
ren met een stand aanwezig, waarbij
laatstgenoemde vereniging met de ver-
koop van badges en loten haar kas
trachtte te versterken. De jeugd liet
duidelijk merken dat politie haar
beste vriend is, zeker wanneer die
vriend royaal stickers uitdeelt. Maar
voorlichter Van der Eist en reservist
Bert Geysen deden meer dan dat.

de winnaars van de bakf ietsrace onder water v.l.n.r.
Henk Kerkman, Fetse Krakau en Klaas Koper. In het midden
de man die de prijzen uitreikte. Jan Lammers.

Behalve met het bekende informatie-
materiaal lieten ze belangstellenden
ook kennis maken met een serie in
Zandvoort in beslag genomen slag-
en stootwapen, wurgstokken en re-
volvers. Een verbijsterende, angstaan-
jagende kollektie!

foto Jacob Koning

eva
De plaatselijke vrouwenoverleggroep
Stichting EVA Zandvoort heeft de
voorbereiding van het programma voor
het seizoen '79-'80 rond. Op 29 augus-
tur a.s. gaat in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg een kursus vrouwen
oriënteren zich op de samenleving (VOS)
van start. VOS is bedoeld voor vrouwen
die na de lagere school de kans op een
voortgezette opleiding hebben gemist
of ten hoogste drie jaar voortgezet on-
derwijs hebben genoten. De leergang
telt een dozijn lessen en vindt plaats
op de woensdagochtenden. De kosten
bedragen f. 25,- p.p. en er is peuterop-
vang aanwezig. Nadere inlichtingen
worden verstrekt door Patty ter Wee-
me, tel. 3722.
In oktober begint een kursus maatschap-
pijleer, die eveneens twaalf lessen omvat.
Bij deze cyclus gaat het om het bevor-
deren van inzicht in maatschappelijke
ontwikkelingen bekeken vanuit de po-
sitie van de vrouw. Vrouwenarbeid en
andere samenlevingsvormen zijn enkele
thema's die aan de orde komen. Het
kursusgeld is vastgesteld op f. 25,-- p.p.
Plaats, datum en lesuren worden nog
nader bekend gemaakt. Voor nadere in-
formatie kan men terecht bij Joke Bu-
ringa, tel. 74 74.
Half oktober gaat in het wijkgebouw
't Stekkie aan de Fahrenheitstraat de
kursus vrouwen leren elkaar aktief mee-
doen van start (VLAM). Onderwerpen
die op de leergang zullen worden be-
handeld zijn : huwelijk en gezin, on-
derwijs,vrouwbevveging en de invloed
van de reklame. De kursus omvat zes
lessen en vindt plaats op de woensdag-
avonden. Het kursusgeld bedraagt

f. 15,-p.p. Lonneke Segaar verstrekt
alle gewenste informatie. Tel. 5579.
EVA Zandvoort besluit het program-
ma met een basiskursus politiek die in
januari van het volgend jaar begint.
Op twaalf wekelijkse bijeenkomsten
zal worden gesproken over de beteke-
nis en de werking van de politiek in
het sociale, ekonomiese en kulturele
leven'eri de plaats van de vrouw daar-
in. De kosten van deelname bedragen
f. 25,00. Plaats, datum en lesuren moe-
ten nog worden vastgesteld. Inlichtin-
gen bij Marijke Kuijken, tel. 3455.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu

.dealerservice
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,

Schoolplein 3
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat

2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

nieuws
kort & klein

• Afgelopen week werden diefstallen
gepleegd in een tent op het kampeer-
terrein 'De Branding', een hotelkamer,
een strandpaviljoen en een woning aan
de Thorbeckestraat. Ontvreemd wer-
den o.a. geld en reischeques. Bij een
inbraak in een visrestaurant aan de
Haltestraat werd de brandkast mee-
genomen. De kast is later teruggevon-
den op het binnenterrein van het cir-
cuit.

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid
vraagt

PART-TIME
HELPSTERS BIJ BEJAARDEN

in Zandvoort.

Werktijd: min. 2 ochtenden van 3 uur per
week.
Telefonische inlichtingen kunt u 's mor-

, gens verkrijgen bij Mevr. Blom of
Mevr. Van Rijn.
Telefoon 023-289740.

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden, na
een langdurige ziekte, voorzien van de H. Sacra-
menten der Zieken, van ons is heengegaan mijn
lieve man en onze zorgzame vader, broer, zwager
en oom

ALBERTUS STEFANUS MULDER
echtgenoot van Johanna Maria Thomas

op de leeftijd van 64 jaar

Zandvoort:
Woudrichem:

J.M. Mulder-Thomas
Nicoline en Henk
Familie Mulder
Familie Thomas

Zandvoort, 19 augustus 1979
Koninginneweg 16

De Eucharistievieringen worden gehouden op dins-
dag 21 augustus a.s. om 19.30 uur de avondmis en
op woensdag 22 augustus om 10.30 uur de gezongen
uitvaartdienst in de parochiekerk St. Agatha te
Zandvoort waarna de téraardebestelling in het familie-
graf aldaar.

Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling
Hulpbetoon Poststraat 7, Zandvoort.
Bezoekuren: maandag van 19.30- 20.00 en dinsdag
van 16.30- 17.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
ontvangruimte achter in de kerk.

Liever geen toespraak en geen bezoek aan huis.

Geheel onverwacht is tot onze droefheid van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder en oma

PIETJE PLEGING-KOPER

op de leeftijd van 75 jaar

G. van der Meulen
L. Pleging
l—I.C. Pleging-Vermeulen
Leon
Marjoleyn

Zandvoort, 19 augustus 1979
Zeestraat 56

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw-
kamers van het Uitvaartcentrum 'Onderling Hulp-
betoon', Poststraat 7 te Zandvoort van 20.00
tot 20.30 uur.

De crematie zal plaatshebben donderdag 23 augus-
tus om 12.00 uur in het crematorium 'Velsen'
te Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Zeestraat 56 omstreeks 11.30 uur.

FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C .V. INSTALLATIES
Schoonmaken - Reparaties

QASOEYSERS - QASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN
•Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27
Zandvoort Telefoon 02607—5012

omroepers

WONINGRUIL

Aangeb. : huurwon. met gr.
serre, huiskam, gr. en kl.
slaapkam., gr. woonkeuken,
flinke hal en kelder.
Gevr.: beneden woning in
dorp. Tel. 20 66.

Te koop aangeboden -
CITROEN GS 1220 break

1974, prijs f. 2.000,-.
Telefoon 81 72

HULP i.d. HUISHOUDING
gevraagd voor maandag- en
vrijdagmiddag. Tel. 28 56
na 18.00 uur.

Te Koop aangeb.
plm. 20 m2 flagstones
tel: 2050

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem'(Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
JReakties naar - drukkerij
Oudf bv,~Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365
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nieuwbouw plantinghuis gereed

Het Dr. 6.J. Plantinghuis, bij de oudere inwoners nog steeds bekend als de Amsterdamsche Vacantie Kolo- foto
nie, heeft een belangrijke restauratie ondergaan. Nadat in 1977, onmiddellijk na de bouwvakvakantïe, ge-
start werd met de bouw van drie nieuwe units, een uitbreiding die binnen een jaar geraliseerd werd, begon Jacob
men met de renovatie van het oude gebouw. Het eerste werk was het verwijderen van de brandtrappen, die • Koning
in de loop der jaren het gebouw scheef hadden getrokken.
Op 3 september a.s. zal dei-officiële opening plaats hebben, waarna op 5 september genodigden, en dat zijn
dan voornamelijk zij die op enigerlei wijze met het Dr. Plantinghuis in relatie staan, zich kunnen overtuigen
van dé grondige metamorfose die de voormalige vakantiekolonie heeft ondergaan.

gloeiend hangijzer
dinsdag in de raad
Op de eerste vergadering na het zomer-
reces, dinsdag 28 augustus a.s., worden
de afgevaardigden direkt al gekonfron-
teerd met een heet hangijzer waaraan
in feite niemand zijn vingers wenst te
Branden : de door b en w voorgestel-
de rekonstruktie van het Gasthuisplein.

Hoe gloeiend ook, het kollege wil dat
het wordt aangepakt en gegoten in de
vorm zoals door de dienst van publie-
ke werken in nauwe samenwerking met
de deskundigen van de verkeerspolitie
is ontworpen. In grote lijnen ziet het
rekonstruktieprojekt er als volgt
uit:
Het Gasthuisplein krijgt een rijbaan
aan de zuidzijde -sociëteit Duyster-
ghast- op gelijk nivo met het op te
hogen voergangersgebied. Het trottoir
aan de kant van de sociëteit wordt
2.25 m. breed met aan de zijde van de
rijbaan diverse obstakels, zoals licht-
mast, boom, paaltjes, etc. De weg be-
houdt dezelfde breedte als thans het
geval is : 5.50 m. Aan de noordzijde
van de rijweg komen tien parkeervak-
ken met parkeermeters. Tegenover de
beide winkelpanden aan de kop van
de noordzijde van het plein is plaats in-
geruimd voor vijf parkeervakken met
parkeermeters. Parkeren naast de trap
van het Gasthuishofje zal na verwe-
zenlijking van de herinrichting niet
meer worden toegestaan.
De verkeersafwikkeling in de noord-
buurt, waarin het Gasthuisplein een
belangrijke rol speelt, wil het gemeen-
tebestuur als volgt regelen : voor het
gedeelte van'die Swaluëstraat van Prin-
sen hof straat tot Gasthuisplein en een
deel van de Prinsenhofstraat tweerich-

tingsverkeer en voor de Prinsenhof-
straat tussen Brugstraat en Burg. En-
gelbertstraat, alsmede de Kruisstraat
éénrichtingsverkeer in de richting van
het Gasthuisptein.
Het thans door b en w ingediende ont-
werp voor de rekonstruktie van het
Gasthuisplein heeft een lange voorge-
schiedenis. Drie jaar geleden werd
het door het toenmalige kollege gepu-
bliceerd en in procedure gebracht.
Maar het plan riep zoveel weerstan-
den op dat het al na de eerste ronde
-behandeling door de kommissie van
algemene zaken- in de ijskast ver-
dween. Vorig jaar werd het door het
kollege uit het vriesvak gehaald, ont-
dooit en in vrijwel ongewijzigde vorm
opnieuw opgediend. De kommissie van
algemene zaken en ruimtelijke order,
ning wees het opgewarmde projekt op-
nieuw van de hand. Maar dit keer staat
er een flinke stok achter de deur. Wan-
neer het rekonstruktieplan niet door de
raad wordt aangenomen gaat het de
belastingbetaler ekstra geld kosten. Nu
kan het projekt -kosten f. 118.000,--
gelijk met de vernieuwing van de rio-
lering van de omliggende straten wor-
den uitgevoerd, wanneer er voor het
plein een geheel nieuw plan moet wor-
den gemaakt is dit niet mogelijk.
Misschien dat dit voor de gemeenteraad
reden is het hoofd in de schoot te leg-
gen en te zwichten voor dit argument
van het gemeentebestuur, maar op de
direkt belanghebbenden, de bewoners
van het Gasthuisplein, maakt het niet
de minste indruk. Zij zijn en blijven una-
niem tegen het plan van b en w, dat
volgens hen de huidige situatie alleen
maar zal ergeren. Op een in begin dit

jaar gehouden hoorzitting over de her-
inrichting van het plein hebben de be-
woners een alternatief plan ingediend,
dat voorzag in twee van elkaar geschei-
den rijbanen op voetgangersnivo en een
aantal parkeerplaatsen op het midden-
geüeelte van het Garthuisplein.
Het kollege voelt hier echter niets voor.
Handhaven van de rijbaan aan de kant
van het kultureel centrum zal het ka-
rakter en de sfeer van het plein ongun-
stig beïnvloeden, menen zij. Bovendien
zal deze weg het verkeer aanmoedigen
de Gasthuisstraat in te rijden, een door-
gang die is aangewezen ais woonerf.
Tenslotte vrezen b en w dat de ge-
scheiden rijbanen verkeersaantrekkend
zullen werken. Het gemeentebestuur
wil het drie jaar oude en veel omstre-
den rekonstruktieplan realiseren, om-
dat er volgens hem geen mogelijkheden
zijn voor een andere en betere oplos-
sing.
De bewoners van het Gasthuisplein heb-
ben al aangekondigd dat zij, wanneer
het projekt door de raad wordt aange-
nomen, bij hogere overheidsinstanties
in beroep zullen gaan.

KOMITE IN BEROEP
BIJ RAAD VAN STATE

Gisteren heeft de Raad van State het <
beroep van het Anti-circuit komité be-
handeld tegen de door b en w aan de
Cenav verleende toestemming voor
een tijdelijke wijziging van het circuit
tussen de oosttunnel en het Scheivlak.
Het komité ging begin deze week bij
de Raad in appèl toen het aanspannen
van een kort geding bij de rechter te-

gen de beslissing van het gemeentebe-
stuur niet mogelijk bleek. Het Anti-
circuit komité is van mening dat het
kollege bij de besluitvorming onzorg-
vuldig te werk is gegaan en heeft ge-
handeld. in strijd met de voorschriften
van het bestaande bestemmingsplan
voor de duinen waarin het circuit is
gelegen. Reden waarom het komité
de Raad van State heeft verzocht het
besluit van de gemeente ongedaan te
maken c.q. te schorsen.

weer terug
Met heimwee omkijken naar het verle-
den en dan speciaal naar de twintiger
jaren, een trend die in één woord kan
worden samengevat: nostalgie.
En we kijken niet alleen om, we halen
het allemaal terug. In de keuken staan
weer de geëmailleerde bussen met op-
schrift thee, koffie, suiker. De schep-
pingen van de meesterlijke illustrator
Jetses, Ot en Sien, zijn terug, zij het
op een geplastificeerde place-mat, en
de Sissies met hun pagekopjes, fel aan-
gezette lippen met fraaie cupido-boog
en smachtende oogopslag zingen de,
eveneens smachtende, liedjes uit die
tijd en oogsten daarmee bij de tieners
van nu een onvoorstelbaar sukses.
Stoomtreintjes lopen weer, hier en
daar zelfs de paardentram, maar deze
verschijningen dienen uitsluitend als

toeristiese attrakties, net als onze
dorpsomroeper en de volgende week
te houden visafslag.
Heel anders dan met deze, na het sei-
zoen verdwijnende, uitingen van nos-
talgie staat het met de dezer dagen op
initiatief van de bewoners in de Wil-
lemstraat, Kanaalweg en Koningstraat
geplaatste lantaarnpalen die daar blij-
vend de woonerven zullen verfraaien.
De, naar oud model vervaardigde
groene lantaarnpalen, twee en twintig
in totaal, zijn er gekomen in nauw
overleg met het gemeentebestuur en
bewijzen dat de bewoners, die met
veel groen en bloeiende planten de
woonerven al zo aantrekkelijk hebben
gemaakt, al het mogelijke doen om
hun wijk nog leefbaarder te maken.

foto Jacob Koning
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groeten uit zandvoort

Met een speciale be-
doeling laten wij de-
ze kaart, die wij reeds
eerder publiceerden,
nog eens zien. De on-
langs in ons dorp ge-
plaatste lantaarnpalen
waarover U elders in de
koerant meer leest,
zijn namelijk een ge-
trouwe kopie van het
op deze prentbrief-
kaart afgebeelde
eksemplaar.

problemen rond gsd zandvoort
2de bedrijf
De zandvoortse afdeling van de P.v.d.A.
heeft deze week een verslag doen ver-
schijnen met de titel "Het Functione-
ren van de Zandvoortse Raadscommis-
sie voor Maatschappelijk Welzijn'. Het
is een vervolg op het in juni 1978 ver-
schenen rapport 'Het Funktioneren
van de Gemeentelijke Sociale Dienst
in Zandvoort'.

In dit 'Rode Rapport' werd de vaak
grievende en ondeskundige behande-
ling, die kliënten van de GSD onder-
gingen, gesignaleerd en werden oplos-
singen aangedragen ter verbetering van
de situatie. Het jongste verslag bevat
de globale geschiedenis van de behan-
deling van het Rode Rapport door de
zandvoortse raadskommissie.
Want ondanks de aanvankelijke reaktie
van de verantwoordelijke wethouder
v.d. Mije : 'Er zijn een aantal prutte-
laars samengevoegd', stelden b en w
een Commissie van Onderzoek in. De-
ze kommissie, bestaande uit twee des-
kundigen van buiten de gemeente,
kreeg de vrije hand en volgde dus haar
eigen marsroete en strategie, die voor-
bij ging aan de wensen die de P.v.d.A.
t.a.v. het onderzoek al had aangedragen.
Weliswaar ontdekte de kommissie het
bestaan van een onwettige situatie in
de zandvoortse GSP, en wel de delega-
tie van belangrijke wethoudersbevoegd-
heden aan de chef van de afdeling socia-
le zaken, maar afgezien van het ontbre-
ken van voorlichtingsmateriaal in de
wachtkamer (de mensen kunnen-toch
schrijven naar Postbus 51 in Den Haag),
zou de GSD de toets der kritiek kun-
nen doorstaan.
De onderzoekers Trouw en Verkouw
hadden echter de meest direkt betrok-
kenen, de kliënten zelf, buiten hun
onderzoek gehouden. De raadskom-
missie liet zich na een teleurstellde
vergadering met ambtenaren, de rap-
porteurs (samenstellers van het Rode
Rapport), maar wederom zonder
kliënten, danook overhalen tot een
nieuwe vergadering, waarin een kliën-
tendelegatie gehoord zou worden.
Daarnaast werden een adjunkt-direk-
teur van de amsterdamse GSD, als on-
afhankelijk deskundige, en een Inter-
parochiaal Maatschappelijk Werker
toegelaten. Door de schrijnende verha-
len van de kliënten werd dat een bewo-
gen vergadering, maar het resultaat
was nihil. De opdracht voor het opstel-
len van een konsept-advies aan b en w
ging nl. naar het kommissielid, dat die
avond juist niet aanwezig was geweest.
Het konsept-advies greep danook weer
terug op het eerder verguisde onder-
zoek van Trouw en Verkouw, en daar-
op mocht een uitgebreid voorstel van

eanduoarbe haeranr

de P.v.d.A.-kommissieleden v.d. Moo-
len en Wind, om te komen tot struktu-

.rele veranderingen in de GSD, geen in-
vloed meer uitoefenen. Hun voorstel
pleitte o.m. voor :
- de instelling van een bijstandskolle-

ge, waarin de zandvoortse bevolking
via deskundigen vertegenwoordigd
zou kunnen zijn, terwijl tevens de
taak van de wethouder verlicht
zou kunnen worden.

- een verbeterde procedure bij de op-
vang van nieuwe kliënten.

- het streven naar uitbreiding van de
taak van de GSD, zodat meer ge-
daan zou kunnen worden aan bege-
leiding van kliënten en aan oorza-
ken van de moeilijkheden die men-
sen doen aankloppen bij'de GSD.

Dat waren geen uitvindingen van de
P.v.d.A.-ers, want zij baseerden zich
o.m. op l.V.A.-rapporten, die waren
samengesteld in opdracht van het Mi-

nieuws
kort & klein

• Zaterdagmiddag om 4-iiur vindt in
de openbare bibliotheek aan de Prin-
sessewef de opening plaats van een ten-
toonstelling van grafiese bladen en
akwarellen van de in Haarlem woon-

i achtige Jurriaan Andriessen. De grafikus
presenteert zijn werk onder de intrige-
rende benaming 'Eksperimenten uit
de laboratoria van de Elderson World
Company'. De ekspositie, die tot 22
september a.s. duurt, is op de werkda-
gen en de zaterdagen te bezichtigen tij-
dens de uitleenuren van de bibliotheek.

• De vakanties zitten er op en het ver-
gaderseizoen begint weer. Ook voor de
politieke partijen. De afdeling Zand-
voort van de pvda bijt de spits af met
een bijeenkomst op donderdag 6 sep-
tember a.s. in het Gemeenschapshuis.
Aan de orde komen de moeilijkheden
die tussen partijbestuur en gemeente-
raadsfraktie zijn gerezen over het fiat
van de fraktie aan de tijdelijke wijzi-
ging van het circuit. Verder zal wor-
den gesproken over het jongste verslag
dat door een-werkgroep van de partij
is uitgebracht over het funktioneren
van de gemeentelijke sociale dienst.
De vergadering begint om 20.00 uur.

• De amateurtoneelvereniging 'Op
Hoop van Zegen' is o.l.v. regisseur
Rob van Toornburg begonnen met
de repetities voor het spel 'Een feeste-
lijke dag'. De opvoeringen van het stuk
vinden plaats op 23, 24 en 25 novem-
ber a.s.

nisterie van C.R.M. Edoch, de volks-
vertegenwoordigers v. Erp (D.66), De
Jong (vvd), de Pater (cda) en de wét-
houder (cda) zelve reikten zich een
brevet van onvermogen uit door te
stellen dat het P.v.d.A.-stuk hun des-
kundigheid te boven ging, en dat het
formuleren van een beleid niet hun,
maar de taak van b en w was.
Met welke deskundigheid zij dat be-
leid dan zouden moeten beoordelen
bleef een ope'n vraag.
De samenstellers van 'Het Functione-
ren van de Zandvoortse Raadscommis-
sie' spreken in hun inleiding danook
de hoop uit dat b en w wél komen
tot het formuleren van een werkelijk
beleid, en dat andere kleine gemeen-
ten schijnbewegingen, zoals die van
de zandvoortse raadskommissie voor
Maatschappelijk Welzijn, bespaard
zullen blijven.

• Het aantal inwoners van Zandvoort
is vorig jaar gedaald van 16.469 naar
16.427 personen. De vrouwen zijn in
de badplaats ver in de meerderheid,
t.w. 8621 tegen 7808 mannen.

• Morgen, zaterdag 25 augustus a.s.,
biedt de afdeling Welfare van het plaat-
selijk Rode Kruis in een stand op het
Raadhuisplein een grote sortering met
de hand vervaardigde artikelen aan. De
verkoop start 's morgens om 10.00 uur.

• Begin deze week kwam de Zand'
uoortse Reddingsbirgade in aktie bij de
hulpverlening aan een 50-jarige zeiler,
die in moeilijkheden was geraak nadat
de mast van zijn boot overboord was
geslagen. Hij werd aan boord van een
ZR B-vlet naar het strand gebracht. La-
ter werd een 22-jarige plankzeiler uit
Haarlem, die geen kans zag naar de
kust terug te keren, door leden van
de brigade uit zee opgepikt.

• Overmorgen, zondag 26 augustus
a.s., wordt een nationale aktie gehou-
den voor de Vietnamese bootvluchte-
lingen.
De kerken in Zandvoort (herv.kerk,
Kerkplein; r.k. kerk. Grote Krocht;
geref.kerk, Julianaweg; gebouw n.p.b..
Brugstraat) voldoen graag aan het ver-
zoek van de Stichting om op zondag
van 19.00 - 22.00 uur open te staan
om uw helpende gift in ontvangst te
nemen. Voor wie gireren wil: het
gironummer van de Stichting is 999,
Den Haag.

• In de nieuwe voetbalkompetitie,
welke komende maand van start gaat,
zal Zandvoortmeeuwen 1 de volgende
tegenstanders ontmoeten : ADO'20,
Beverwijk, DEM, DIO, HBC, KIC, Nw.
Vennep, TYBB, Velsen, W B en WSV
'30.

KREATIVITEITSKURSUSSEN IN
HET CULTUREEL CENTRUM

Na de suksesvolle start met een teken-
en schilderkursus vorig jaar heeft het
Cultureel Centrum voor dit najaar zijn
kreativiteitsprogramma uitgebreid.
Vanaf begin september t/m november
kan een beperkt aantal deelnemers
aan het Gasthuisplein terecht voor :
Tekenen en schilderen - Geen bepaald
lesprogramma, maar prettig bezig zijn
met deskundige begeleiding. Er zijn
groepen voor de jeugd (8-12 jaar }, vol-
wassenen, en bejaarden. Kosten f. 3,~
per les.
Poppenmaken - U leert zelfstandig
poppen te maken. Kosten f. 7,50 per
les.
Weven - U krijgt de beginselen van
verschillende weeftechnieken onder
de knie. Kosten f. 7,50 per les.
Spel - Stimuleren en verbeteren van
bewegen en spel (amateurtoneel).
Kosten f. 3,-- per les.
Voor alle kursussen geldt een inschrijf-
geld van f. 12,50. U kunt zich nader
oriënteren tijdens de introduktielessen,
die aan de kursussen voorafgaan. Alle
inlichtingen : Cultureel Centrum, Gast-
huisplein 9b, tel. 69 24

agenda
gemeenteraad

voor de openbare bijeenkomst op dins-
dag 28 augustus a.s. in het dorpskan-
toor aan het Raadhuisplein. Aanvang
20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 26
juni 1979.

2. Ingekomen stukken :
Brief dd. 7 juli 1979 van de heer A.
M. Versteege te Zandvoort inzake
beleid m.b.t. de toewijzing van
woonruimte in de gemeente.
Brief dd. 30 juli 1979 van de Raad
voor Jeugd en Jongeren in de pro-
vincie Noord-Holland inzake de
Nota Jeugd- en Jongerenwerk ge-
meente Zandvoort.
Brief dd. 13 juli 1979 van het Huma-
nistisch Verbond inzake humanistie-
se vormingsonderwijs op de open-
bare scholen.

3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

a. Aanschaffen meubilair, leer- en
hulpmiddelen t.b.v. 7e klas Mr.
G.J. van Heuven Goedhartschool.

b. Aanschaffen nieuwe rekenmetho-
de t.b.v. Beatrixschool voor g.l.o.

c. Verplaatsen Agatha-kleuterschool
naar gebouw Mariaschool.

d. Treffen voorzieningen aan speel-
plaats Hannie Schaftschool.

e. Vernieuwing doucheruimten
Wim Gertenbachschool voor ma-
vo.

5. Transakties onroerend goed :
a. Aankoop erfpachtsrecht perceel

grond aan de Vondellaan.
b. Verkoop grond t.b.v. bouw van

een transformatorstation.
c. Grondaankoop Zandvoortselaan.
d. Verhuur grond Zandvoortselaan

246.
6. Bestemmingsplannen e.d.

a. Voorbereidingsbesluit Keesom-
straat-32.

7. Rekonstruktie Gasthuisplein.
8. Verbeteringen openbaar speelter-

rein nabij' 't Stekkie '.
9. Onderhoud "t Stekkie'.

10. Bouw kleedgebouw en kantine
Zandvoort'75.

11. Eenmalige subsidie Stichting Andere
Werkvormen.

12. Preadvies over een brief van 4 make-
laars om vrije vestiging toe te staan.

13. Aanbrengen douchegelegenheid in
perceel Hobbemastraat 4.

14. Aanleg c.v. in perceel Kostverloren-
straat 14 beneden.

15. Wijziging Lozingsverordening.
16. Voorstel tot wijziging van de salaris-

verordening.
17. Wijziging van de bij de salarisveror-

dening behorende bijlagen.
18. Verhoging van de gereedschaps-,

kleding- en rijwieltoelage.
19. Voorstel tot wijziging van de 'Ver-

goedingsregeling vrijwilligers bij de
gemeentelijke brandweer'..

20. a. Eervol ontslag van de heer W.C.
Hennis als hoofd Dr. Albert Ples-
manschool.

b. Aanwijzing leden algemeen be-
stuur Regionale Brandweer Ken-
nemerland.

21. Rondvraag.

burgerlijke stand

15 augustus - 20 augustus 1979
• overleden : Pieternella 3e Jager, geb.
Pronk, oud 74 jaar ; Christiaan Willem
Jan de Vries, oud 84 jaar; Albertus
Stefanus Mulder, oud 64 jaar.

ondertrouwd : Erik Peter Prins en
Pornsawan Pimpila ; Lourens Gerardus
Penning en Johanna Sophia van der
Kuijl ; Jacobus Hendrik George Berk-
hout en Adriana Maria Heesema'ns.

geboren buiten de gemeente : Chan-
tal Annie Jantina, dv. B.C. Pouw en J.
A.M.J. Bakx.

overleden buiten de gemeente : Jo-
hannes Pellerin, oud 61 jaar.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 26 augustus a.s.:
09.15 uur: duitse dienst Pastor Heinz

Dieter Schilling uit Berlijn.
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Geen jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
zondag 26 augustus a.s.:
09.30 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Geen dienst

PROTESTANTENBOND
zondag 26 augustus a.s.:
Geen dienst i.v.m. Grand Prix

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 25 augustus a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang.
20.30 uur : eucharistieviering in de

duitse taal.
zondag 26 augustus a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor. '

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 25 en zondag 26 augusts a.s.:
Zuster E.H.M. Nijssen, Gasthuishofje
27, tel. 2791.

waterstanden

aug.
'17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31'

H.W.
12.04
00.45
02.00
02.54
03.33
04.11
04.44
05.15
05.51
06.19
06.52
07.26
08.00

. 08.44
09.37

L.W.
20.01
08.49
10.03
10.57
11.37
12.15
12.51
13.19
13.57
14.22
14.55
15.30
16.06
16.49
17.40

H.W.

13.26
14.22
15.19
15.58
16.31
17.09
17.41
18.09
18.40
19.12
19.44
20.23
21.05
22.07

L.W.
08.12
21.30
22.26
23.22
00.02
00.39
01.13
01.46
02.13
02.47
03.16
03.51
04.29
05.10
06.10

( I.M. )

CIRCUIT
VAN

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK

Ma. GIJS VAN LENNEP
cursus rijvaardigheid

Di. Politie NOORDWIJKERHOUT
Politie AMSTERDAM
rijvaardigheidslessen

Wo. Politie ROTTERDAM
rijvaardigheidslessen

Do. DAF - vergelijkingstest
Vr. TER HOEVEN - verkeersschool
Za. BMW - Hamburg

clubdag

Inlichtingen
Tel. 8284*



hopen op heter

die lange hete zomers, waar zijn ze gebleven, toen de mensen nog als
mussen van het dak vielen, niet altijd onder druk van de warmte, ook
wel door de stralen van het waterkanon, water waarmee de autoritei-
ten rellen probeerden te blussen, opstootjes veroorzaakt door slechte
woon- en leefomstandigheden in de binnensteden, het ontbreken van
inspraak en medezeggenschap bij het oplossen van sociale problemen,
maar zon was er voldoende, ook voor mensen die niet deelnamen aan
demonstratieve optochten, aan het strand en in de zee wilden uitbla-
zen. door de week. op zon- en feestdagen, tijdens de vakantie uiter-
aard. kom daar nu eens om. de zomer van 1979 is zo somber en kil
dat de mensen met elkaar gaan vechten, om warm te worden, zoals
vorige week op de grote krocht en in de mezgerstraat. met knuppel
en pistool, er schuilt natuurlijk meer achter de agressie dan regenbuien
en lage barometerstanden. maar het verwaaide seizoen speelt
ongetwijfeld een rol. zelfs optimistiese naturen raken gedeprimeerd,
door de laaghangende bewolking, door de grauwe sluier, over alles
en iedereen, dag in dag uit. we moeten er maar snel afscheid van ne-
men. hopen op een beter jaar. beter wil zeggen heter, van mei tot
september, in 1980.

MOEDER-MAVO
MET SLUITING BEDREIGD

Hoewel nog in juni 40 leerlingen naar
de tweede klas bevorderd konden wor-
den, kampt de zandvoortse Moeder-
MAVO {dépendace van het Haarlemse
Erasmus College) met geringe belang-
stelling voor het nieuwe eerste jaar.
Daardoor dreigt na een suksesvolle
start vorig jaar het minimum aantal
leerlingen, nodig voor handhaving van
de dependance Zandvoort, niet gehaald
te worden. En dat zou voor de reeds in-
geschreven leerlingen kunnen betekenen,
dat zij weer naar Haarlem zullen moeten
reizen.
Volwassenen, die in het verleden geen
kans zagen algemeen vormend voort-"
gezet onderwijs te volgen of te vol-
tooien, kunnen nu nog in Zandvoort
de vakken Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Aardrijkskunde en Geschiede-
nis in een vrijelijk samen te stellen
pakket opnemen. De lessen worden
op 3 a 4 ochtenden per week gegeven in
het Gemeenschapshuis. Voor de vak-
ken Scheikunde, Natuurkunde, Biolo-
gie. Handelskennis en Spaans is men
aangewezen op de avondschool in
Haarlem.
Het kursusgeld, ongeacht het aantal
vakken, bedraagt f. 100,--, de studie-
boeken komen voor eigen rekening.
Inlichtingen en aanmelding (wacht u
niet te lang) : Gemeentehuis Zandvoort
Afdeling Onderwijs, tel. 4841 of J. Ber-
kenbosch, Sophiaweg 6, Zandvoort, tel.
4283.

steun/
ons werk

INTERNATIONAL
L giro •

454000

CENAV MOET VOOR 14 SEPTEMBER
OUDE TOESTAND HEBBEN HERSTELD

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Cenav niet één dag
maar bijna drie weken de tijd gekregen de tijdelijke bocht tussen de
oosttunnel en het Scheivlak te verwijderen en de oude toestand te
herstellen. In de overeenkomst tussen de gemeente en de circuit-eks-
ploitant wordt laatstgenoemde tot 14 september in de gelegenheid
gesteld de werkzaamheden te voltooien. In de overeenkomst wordt
bepaald dat met de uitvoering volgende week maandag, daags na de
Grand Prix, een begin moet worden gemaakt. De Cenav moest vorige
week eerst een waarborgsom van f. 25.000,- storten voor dat de
gemeente toestemming verleende met de operatie te staften.
Vandaag doet de Raad van State -zie voorpagina- uitspraak over de
door het Anti-circuit komité aangevochten beslissing van b en w
inzake de tijdelijke wijziging van de baan. Een uitspraak die van groot
belang kan zijn voor het toekomstig beleid van het gemeentebestuur
bij tussentijdse veranderingen en voorzieningen t.b.v. de racebaan.

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komt beschikbaar :

de flatwoning
LORENTZSTRAAT 73
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift, ber-

Huurprijs f. 476,10 per maand.

B en W verlenen als regel slechts woonver-
gunning voor deze woning aan:
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen

De toewijzing voor deze woning geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
ging.
Het bestuur verstrekt voor de woning een
bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 28 augustus 1979 om 19.00 uur te
geschieden aan het kantoor van de vereni-
ging onderwermelding van het lidmaatschap-
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdag 30 augustus 1979
om 2 uur in het gevelkastje aan het kan-
toor worden gepubliceerd.

U.C.UO** 26»

H. W. COSTER B.V.
Makelaar 0.9.

na
üdNBM
üdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort . Telefoon 5531

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

STICHTING
VEILIG VRIJEN BLOEMENHOVE

Wij adviseren over pHgebrulk, spiraaltje, pessarium,
condooms en sterilisatie.

Mogelijkheden voor het maken van zwangerschapst.es-
ten en uitstrijkjes.

Ook kunt u met ons komen praten over geslachtsziekten
en problemen op sexueel gebied.

SPREEKUUR iedere donderdagavond
van 19.00-21.00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00-17.00 en donderdagavond van 19.00-21.00 u.

Ons telefoonnummer is 023-289896.
Herenweg 215 Heemstede

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo-Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

Wat u zélf kunt doen om de waterverontreiniging
(en de zuiveringskosten) binnen de perken te houden

We mogen ons oppervlaktewater niet
langer door erop uitstromende riolen laten
bederven. Daarom zuivert het hoogheem-
raadschap van Rijnland in meer dan veertig
installaties het afvalwater van huishoudens
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks ver-
ontreinigingsheffing betalen.
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen,
die zuiveringskosten - in 1976 voor Rijnland
zo'n 25 miljoen gulden - niet hoger te
maken dan strikt nodig is. Meer zuiveren

'betekent meer verontreinigingsheffing.
Daarom vijf tips om de gemeenschap én
uzelf geld te besparen:

• Vast afval hoort in de vuilnisbak. Dus
geen koffiedik, theebladeren, al of niet
versneden etensresten, peuken of sanital
artikelen door gootsteen of toilet spoelen.
Dat vereenvoudigt de zuivering én voorkomt
dat u de loodgieter voor verstoppingen te
hulp moet 'oepen.

o Resten spijsolie, terpentine, verl en folo-
chemicaliën kunnen óók in de vuilnisbak als
u ze even teruggiet in fles, blik of container.
In de zuiveringsinstallaties zijn het lastige
en daarom dure klanten.

• Gebruik niet méér was- en reinigings-
middelen dan strikt nodig is. Het afvalwater
blijft dan schoner en het scheelt bovendien
in uw huishoudbeurs.

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen
daarom nooit in het afvalwater terecht
komen. Restjes met pak en al in de vuilnis-
bak!

• En dan nog iets dat u natuurlijk al lang
weet: sloot, gracht en plas zijn geen vuil-
stortplaatsen!



Gevraagd HULP i.d. HUIS-
HOUDINGvoor2a3hal-
ve dagen per week in gezin "
met 3 jonge kinderen te
Bentveld. Tel. 023-245071.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

MET SPOED hulp in de
huishouding gevraagd voor
2 ochtenden per week.
Mevr. van Graas, Fr. Zwaan-
straat 80, tel. 35 93.

Billijk te koop
BAKFIETS

Inl. rijwielherstelplaats Ver-
steege, Willemstraat.

Te huur aanheb, vanaf l
sept. a.s. volledig gemeub.

2 of 3 KAMERFLAT
in Zandvoort, uitzicht zee.
Tel. 02159-41453.

Leuke 1-persoons kamer
met keukenblok te huur
per 27-8 a.s. huur f. 300,-
p.mnd. Tel. 39 95.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Z'andvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Installatie bureau
GROENESTEIN B.V.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw {«lijstwerk
Verkoop van reprodukties

ÏERSTEEGE

J&alttótraat 18 • Hanbbooet
JEeletoon 02507-4409

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Wegens vakantie
gesloten van

27 augustus t/m
11 september!

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

Zoekt u de zon ?
Wij wijzen u

de juiste weg!

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

iTEL.02507 8484*

Haal warmte en kleur in uw huis . '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U v.indt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 3319 75

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
van 20 augustus tot 10 september
de winkel is geopend van 9.00 -17.00 uur ̂
en zaterdags van 10.00 -13.00 uur.
De buitenwijk ligt gedurende bovénge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

restouran

„Visrestauranf
Duivenvoorden

J^ TELEFOON

/02507-2824

Informeert U nader bij :

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2 1 3 5

HALTESTRAAT 49 - ZANDVOORT

V

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881
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nicolaasschool mag van minister
vier lokalen in permanent gebouw

foto Jacob Koning

De minister van onderwijs heeft inge-
stemd met de nieuwbouwplannen voor
de r.k. Nicolaasschool ter vervanging
van de huidige noodlokalen aan de
Celsiusstraat in nw. noord. De haagse
bewindsman is zelfs nog een stapje
verder gegaan dan de gemeenteraad
vorig jaar herfst. Die besloot toen
medewerking te verlenen aan de bouw
van vier verplaatsbare lokalen voor het
geven van basisonderwijs plus een
speel-leerlokaal voor de kleuterschool.
't Zeepaardje. Van de minister mag
een permanent gebouw worden neer-
gezet op de lokatie aan de Celsiusstraat

Een ekstra meevaller voor het bestuur
van de Nicolaasschool, dat er tot voor
kort niet zeker van was of de minister
akkoord zou gaan met het stichten van
vier lokalen voor l.o. en één voor het
kleuteronderwijs. Verleden jaar gaf de
gemeenteraad tegen de wens van b en
w in groen licht voor de bouw van de
vier klaslokalen. Het kollege, daarbij
gesteund door de toenmalige inspek-
teur van het onderwijs in de provincie,
wilde niet'verder gaan dan drie les-
ruimten. B en w baseerden hun voor-
stel op het dalende geboortecijfer in
nw. noord, waardoor de kleuterschool
't Zeepaardje met opheffing werd be-
dreigd. Een opvatting die werd gedeeld
door de frakties van pvda, d'66 en in-
spraak nu. Het cda was aanzienlijk
minder pessimisties gestemd over de
toekomstige ontwikkeling van het
leerlingenbestand in noord. Met het
schoolbestuur waren de christende-
mokraten van oordeel dat het rk. on-
derwijs nu en in de naaste toekomst
met drie leslokèlen slecht uit de voeten
zou kunnen. Het moesten er vier wor-
den. Met steun van de liberalen -eer-
tijds fervente voorstanders van het
openbaar onderwijs- kregen zij hun
zin.
Tegen de beslissing van de gemeenteraad
tekende begin dit jaar een verontruste
inwoner van Zandvoort bij de provincie
beroep aan. Naar zijn mening was het
besluit van de raad in strijd met het al-
gemeen belang. Van een zorgvuldige
afweging van de diverse belangen die
bij de aanvraag voor de nieuwbouw
een rol speelden -zoals bevolkingsprog-
nose en financiële konsekwenties- was
volgens hem geen sprake geweest. Hij
trok zijn bezwaarschrift echter in na
de toezegging dat de minister de nood-
zaak van een vierklassige l.o. school
aan een grondig onderzoek zou onder-
werpen. Waarschijnlijk geheel tegen de
verwachting van appellant en b en w

NAMlttE
VH

STEUN SHtoPO

in, maar tot grote vreugde van het
schoolbestuur, heeft de minister thans
besloten dat de school in aanmerking
komt voor een rijksbijdrage voor het
stichten van in totaal vijf leslokalen in
een permanent gebouw.
'De minister rekent blijkbaar op een
spoedige bevolkingseksplosie in Zand-

ZANDVOORT IN CIJFERS

voort noord', was de eerste reaktie
van onderwijswethouder Ide Murk
Aukema, die zich destijds fel heeft ver-
zet tegen de bouw van een vierde lo-
kaal.
Maar een goede relatie van het school-
bestuur met het departement van on-
derwijs, kan ook een verklaring zijn

voor de vrijgevigheid van de bewinds-
man.
De gemeenteraad moet overigens nog
een beslissing nemen over de bouwplan-
nen en de kredieten voor de nieuwe
Nicolaasschool. Maar dat zal, na het
besluit van de minister, waarschijnlijk
niet veel meer dan een formaliteit zijn.

meeste aanrijdingen
op noordboulevard
We hebben voor u enkele cijfers geplukt
uit de zojuist verschenen Jaarstatistiek
1978 van de Gemeente Zandvoort. In
dit statisties jaarverslag is een groot
deel van het dagelijks gebeuren in
Zandvoort terug te vinden in de vorm
van tabellen met droge cijfers. Geen
opwekkende lektuur, maar toch van
belang om ontwikkelinge op allerlei
gebied, veelal als gevolg van gemeen-
teraadsbeslissingen, op de voet te vol-
gen.

Zandvoort krimineel.
De Keuringsdienst van Waren voerde in
Zandvoort in 1978 493 inspekties uit op
voedingsmiddelen als vlees, ijs, brood,
melk en melkprodukten. In 37 geval-
len gaf dat aanleiding tot het uitschrij-
ven van een proces-verbaal. Anders ge-
zegd, in 7 1/2 °/o (ca 1 op 14) van de
gevallen deugde het voedsel op een of
andere wijze niet. Of, 1 maal in de 14
dagen krijgt u voor uw dagelijkse bood-
schappen rommel in de maag gesplitst.
De zandvoortse politie werd in 1978
t.o.v. 1977 weer gekonfronteerd met
een stijgend aantal misdrijven. Verdeeld
naar de aard van de misdrijven vallen
echter ook dalingen te konstateren.
Verheugend is o.m. dat er geen enkel
strafbaar feit tegen het Openbaar Ge-
zag werd gepleegd, dat het toaal aan-
tal seksuele misdrijven verminderde
van 7 naar 2, en het aantal eenvoudige
diefstallen van 11 naar 10 per week.
Daar stond evenwel een stijging (bijna
20 %) van het aantal gekwalificeerde

diefstallen tegenover, terwijl ook ver-
nieling en mishandeling duidelijk va-
ker voorkwamen. De meest spektaku-
laire toename vertoonde het aantal
overtredingen van gemeentelijk ver-
ordeningen ( van 5 naar 95, of 1900 °/o),
voor overtreding van provinciale- en
waterschapsverordeningen daarentegen
hoefde de politie geen enkele keer in de
pen te klimmen (na 56 maal in 1977).

Zandvoort mobiel.
Het aantal verkeersongevallen nam in
Zandvoort rnet niet minder dan 30 %
toe, het aantal slachtoffers minder
snel (1 O %). De meest kwetsbare leef-
tijdskategorie is die van de 12 tot 18-
jarigen. Vooral de automobielen droe-
gen bij tot dit trieste resultaat, 30°/o
meer auto's waren bij een ongeval be-
trokken, maar ook het aantal betrok-
ken bromfietsen steeg met 36%. De
belangrijkste oorzaak bleef het niet-
verlenen van voorrang. Ook de gevaar-
lijkste verkeerszônes kunnen uit de
Jaarstatistiek gelezen worden, dat zijn
de Boulevard Barnaart, ^Zandvoort-
noord, de Haltestraat en de Kostver-
lorenstraat.

Zandvoort toeristiek.
Uit de registratie van overnachtingen
blijkt in de Zandvoortse hotel- en pen-
sionsektor in 1978 een stijging van
het aantal gasten van 15 % t.o.v. 1977
en bovendien dat 1 op de 10 gasten
een nacht langer bleef. De invloed van
het weer laat zich echter wel lezen in

de daling van het aantal kampeerders
op de gemeentelijke kampings 'De
Zeereep' en 'De Branding'. Vooral het
karavankamp 'De Zeereep' was met
62% minder gasten en 36 °/o over-
nachtingen veel minder in trek dan in
1977. Dat kwam vooral doordat de
Oosterburen het lieten afweten, van
elke 5 duitsers in 1977 keerde er in
1978 slechts 1 terug.

Zandvoort financieel.
De gemeentelijke schuld per hoofd van
de zandvoortse bevolking steeg in 1978
van f. 3.513,-- tot f. 3.71 5,--. Dat werd
evenwel veroorzaakt door het aangaan
van rendabele leningen, de onrendabele
schuld per Zandvoorter bleef onveran-
derd op f. 520,--.
De totale ontvangsten en uitgaven van
de gemeente stegen beide in 1978 tot
boven de 66 miljoen gulden, er restte
een batig saldo van ruim f. 480.000,--
tegen f. 688.000,-- in 1977.

Zandvoorters.
Zandvoort telde op 1-1-'79 16.429 in-
woner-s, dat zijn 42 minder dan op
1-1-'78toen heter 16.471 waren. Het
is voor het eerst sinds 1974 dat de zand-
voortse bevolking geringer van omvang
is dan een jaar er voor. Een groter aan-
tal geboorten dan in '77 kon een even-
zeer groter aantal sterfgevallen niet
kompenseren, zodat het geboorteover-
schot evenals de laatste 7 jaar negatief
was. Bovendien bleken er zich slechts
10 personen meer in Zandvoort te ves-

• Zondagmiddag raakten kort na el-
kaar twee zeilboten op het door de
storm opgezwiepte water voor de kust
in moeilijkheden. Leden van de Zand-
voortse Reddingsbrigade schoten de
opvarenden, twee mannen en een
vrouw die na het kapseizien van hun
vaartuigen in zee terecht waren geko-
men, te hulp en brachten hen veilig
aan de kant. De omgeslagen boten
zijn later gestrand en vervolgens gebor-
gen.

• De dief stal lenreeks van de laatste
maanden werd vorige week voortge-
zet met de ontvreemding van een zeil-
boot van het strand en inbraken in
een woonhuis aan de Haarlemmer-
straat en een perceel aan het Beatrix-
plantsoen. Bij de inbraak in de wo-
ning aan de Haarlemmerstraat beroof-
den twee onbekende mannen de be-
woner van een portefeuille van f. 200,--
en uit het huis aan het plantsoen ver-
dween f. 900,- aan nederlandse en
duits geld.

• Tengevolge van een brandende siga-
rettenpeuk vloog zaterdagmiddag op
de boulevard Paulus Loot de bekleding
van de achterbank van een auto in
brand. Toen de brandweer arriveerde
stond de wagen al in lichterlaaie. On-
danks pogingen het vuur met schuim-
blussers te doven brandde de wagen
geheel uit.

• Twee duitse vakantiegangers van T7
en 28 jaar, die op de rijbaan van de
Burg. van Alphenstraat wandelenden,
werden van achteren door een auto
aangereden. Wiet verwondingen aan
armen en benen werden zij opgeno-
men in een haarlems ziekenhuis. Op
de zuid-boulevard vond een aanrijding
plaats tussen drie auto's. Een van de
inzittenden, een 37-jarige West-duitser,
liep bij de botsing letsel op aan zijn
hoofd en rechter arm. Een plaatselijke
arts verleende mediese hulp.

tigen dan er vertrokken, zodat het tOi
tale saldo negatief bleef. Waar kwamen
de nieuwe zandvoorters vandaan en
waar gingen de eks-zandvoorters naar
toe ? De omvangrijkste uitwisselin-
gen vonden plaats met achtereenvol-
gens : buiten de provincie Noord-Hol-
land, Haarlem, het buitenland, Noord-
Holland buiten de regio en Amsterdam.
De grootste netto leveranciers waren
Amsterdam (40), Haarlem (39), en het
buitenland (30).
Zandvoort heeft een gemeentelijke pp-
pervlakte van 3.427 ha., die overigens
voor 86 °/o uit duinen, bos, park en
strand bestaan, zodat de oppervlakte
per hoofd van de bevolking is toege-
nomen van 2.081 m2 tot 2.086 m2.



voor en na de knik
familieberichten

Ma de eergisteren gehouden Grand Prix
heeft de Cenav 19 dagen de-tijd gekre-
gen de bocht tussen de oosttunnel en
het Scheivlak, waarvoor het gemeente-
bestuur tijdelijk toestemming had ver-
leend, op te ruimen en de baan weer in
de oude toestand te brengen.
De knik in de weg heeft de gemoede-
ren in Zandvoort danig in beroering
gebracht. Politici voelden zich door de
handelwijze van b en w gemanipuleerd
en raakten in de knoop met hun achter-
ban, zoals de voorzitter van de pvda-
gemeenteraadsfraktie. Nadat deze zich
aanvankelijk tegen de wijziging van
het tracé had verzet ging hij -zij !iet
schoorvoetend- met de uitvoering
van het projekt akkoord. Dat werd
hem niet in dank afgenomen door zijn
partijbestuur dat besloot het aanspan-
nen van een kort geding tegen de toe-
stemming van b en w te overwegen.
Toen dit niet mogelijk bleek nam het
Anti-circuit komité het initiatief van
het pvda-bestuur over en ging in be-
roep bij de Raad van State. Na BÜe
bij de kwestie betrokken partijen te
hebben genoord verwierp de Raad
eind vorige week de eis van het komi-

té om het besluit van het gemeente-
bestuur terug te draaien en het ge-
bruik van de bocht te verbieden. Daar
de kromming in de baan inmiddels
was aangebracht zag de Raad van
State het niet zitten het berijden er
van niet toe te staan.
In de uitspraak werd niet duidelijk ge-
maakt of b en w bij het verlenen van
de vergunning aan de Cenav buiten
hun bevoegdheden waren getreden.
Daardoor is twijfel blijven bestaan
over de vraag of het kollege wel of
niet juist heeft gehandeld. Wie zwijgt
stemt toe. En het Anti-circuit komité
twijfelt er dan ook geen moment aan
dat ook de Raad van oordeel is dat
het gemeentebestuur niet gemachtigd
was het licht voor het projekt op groen
te zetten. Goedkeuring kan, volgens
het Anti-circuit komité, alleen wor-
den verleend door gedeputeerde sta-
ten.
Die kwestie zal ongetwijfeld opnieuw
aktueel worden indien de provincie
het nog in behandeling zijnde verzoek
voor het maken van een permanente
bocht van het circuit afwijst. Dan
moet'de Cenav zich voor een eventuele

nieuwe korrektie of aanpassing van de
baan wederom tot het gemeentebe-
stuur wenden. Hoe het kollege dan
zal reageren valt op dit moment niet
te beantwoorden, maar men mag wel
aannemen dat het een verzoek van
de racebaandirektie heel wat zorgvul-
diger zal bestuderen en behandelen
dan thans het geval is geweest. Burge-
meester Machielsen heeft al toegege-
ven dat er bij de afwikkeling van de
aanvraag 'vormfouten' zijn gemaakt
en b en w zullen zich er wel voor hoe-
den die te herhalen.
Een schoonheidsfout kan het kollege
al direkt wegnemen door het Anti-cir-
cuit komité alsnog uitte nodigen om
zitting te nemen in de gemeentelijke
werkgroep, die maatregelen moet voor-
bereiden de lawaaioverlast van het
circuit tot een minimum te reduceren.
Het is toch 'n absurde situatie dat
het komité wel door regermgsinstan-
ties wordt benaderd -zoals door het
departement van volksgezondheid en
milieuhygiëne-maar op plaatselijk ni-
vo volkomen genegeerd.

zandvoort aan de korte kabel
Aan de vooravond van de entree van de
kabeltelevisie in Zandvoort wil plaatsge-
noot Rob Croese navolgende gedachten
over de mogelijkheden van de ontvangst
van de buitenlandse tv-stations kwijt.

Binnenkort begint men in Zandvoort
met de aanleg van kabeltelevisie, nadat
de gemeenteraad daartoe enkele maan-
den geleden het groene licht heeft ge-
geven. De aanleg geschiedt door Case-
ma b.v. (kabelende dochter van de Ne-
derlandse Omroep Zender Maatschap-
pij) en ingevolge het advies van de Case-
ma betrekt Zandvoort zijn beeld vanaf
de PTT toren te Haarlem (die ook de
Spaarnestad bevoorraadt) via een video-
kabel die door de PTT tegen een schap-
pelijke prijsje werd gelegd toen men
aan het vernieuwen van de telefoonka-
bel Haarlem - Zandvoort bezig was. Ka-
bel televisie kan vele voordelen bieden
en het betrekken van het sTgnaal uit
Haarlem kan kostenbesparend werken.
Tot de voordelen behoren een onge-
stoorde ontvangst van meer dan de Ne-
derlandse televisie- en radioprogram-
ma's en het verdwijnen van de televisie-
mastbossen van onze daken. Men moet
echter vrezen dat de Zandvoortse vroede
vaderen -die tijdens de commissie ver-
gadering toch al blijk hebben gegeven
zich geen helder beeld van kabel tele-
visie te kunnen vormen en uitsluitend
pruttelden dat we "een dergelijke luxe
niet nodig hebben"- zich een beetje
aan het Haarlemse lijntje hebben laten
houden.
Want Haarlem biedt zijn abonnees zes
televisie en acht radioprogramma's en
is -om hier na te vermelden redenen-
niet van zins snel tot uitbreiding over
te gaan. Op televisie gebied zijn het Ne-
derland 1 en 2, Duitsland 1, 2 en 3 en
Belgi 2 (of als dat niets te doen heeft
België 1). In de Zandvoortse gemeente-
raad gingen stemmen op om ook wat
televisieprogramma's uit Frankrijk en
Engeland op te pikken: de Casema had
daar wel oren naar, maar vanaf Haar-
lem hoeft men deze beelden niet te
verwachten. De Haarlemse kabel werd
namelijk aangelegd door Multivisie, een
dochter onderneming van uitgeversgi-
gant VINIU en onroerend goedmaatschap-
pij Polyzate in de dagen dat uitgevers
nog brood zagen in het exploiteren van
kabelnetten. Maar Multivisie heeft zijn
net verkocht aan de gemeente Haarlem
die nu als kabelexploitant optreedt en
zes programma's voldoende vindt.
Voorlichter Roos stelt dat zolang Ge-
deputeerde Staten het contract tussen
de gemeente Haarlem en Multivisie nog
niet hebben goedgekeurd de Spaarne-
stad niets kan en wil doen. Multivisie
zegt op haar beurt dat ze niet van zins
is investeringen te doen in een project
dat het hare niet meer is. Schaakmat:
al geeft de gem. Haarlem onmiddel-

lijk toe dat men best bereid is in over-
leg te treden met omliggen gemeenten
(Zandvoort en Bloemendaal) die het
beeld vanuit Haarlem krijgen, mits de-
ze gemeenten bereid zijn een financieel
staafje bij te dragen in de nieuw op te
richten ontvangst-antennes op de PTT-
toren. Technisch is het Haarlemse net
namelijk al berekend op twaalf televi-
sie-kanalen. "Daar is geen belangstel-
ling voor " zal er wel weer geroepen
worden (op basis van wat vraag je je
dan af) terwijl men, het oor te luisteren
leggend in een kleine gemeente als Rid-
derkerk ontdekt dat de kabel-televisie
die daar een jaar geleden van start ging
met zes kanalen nu op verzoek van haar
abonnees, naast de twee Nederlandse
en drie Duitse programma's vier Bel-
gische (twee Vlaamse en twee Waalse)
en één Franse zender doorgeeft. Men
experimenteert daar nu met het opvan- .
gen van Britse televisie-programma's
om een vol dozijn te krijgen.
Zandvoort ligt bij uitstek gunstig voor
het ontvangen van Britse televisie pro-
gramma's (hotelexploitant Bouwes meid-
de enige jaren geleden al dat vele Neder-
landse artiesten bij hem een avondje
Engeland kwamen kijken) en heel
wat draaibare antennes in de badplaats
pikken ook menig Frans beeldje mee
(mits het toestel op het Franse Secam
819 lijnen kan worden afgestemd),
dat zal tegelijk betekenen dat van een
antenne-verbod in Zandvoort weinig
sprake kan zijn, omdat de Hoge Raad
heeft beslist dat de eigen antenne ge-
handhaafd mag blijven indien men er
meer mee kan opvangen dat de kabel-
antenne biedt. Zodat de badplaats nog
gezegend kan blijven met een antenne-
woud en zuchtende eigenaren die elke
storm met angst en beven tegemoet
zien, want de antennereparateurs zijn
schaars en duur.
Ontvangst van Engeland zal mogelijk
zijn via een eigen antenne (op Bouwes
Palace bijvoorbeeld of de Watertoren)
of door het uitoefenen van pressie op
de gemeente Haarlem, die immers met
de hand aan het kabeltouw zit.
En dan komt men bij de nog niet ge-
stelde hamvraag : weet de kabeltelevi-
sie wat haar toekomstige klanten wil-
len ? Behalve de losse kreten in de
commissie en gemeenteraad dat het
'allemaal om een luxe gaat" en waarbij
de begrippen 'energie crisis" en "stra-
lings gevaar" als zottekappen worden
rondgedragen, heeft nog niemand in
Zandvoort een papiertje in de bus ge-
had met de vraag of hij verder wil kij-
ken en luisteren dan zijn eigen anten-
ne lang (of sterk) is, waar zijn belang-
stelling naar uit gaat en wat hem of
haar dat waard is. In andere gemeen-
ten is men tot de conclusie gekomen-dat
na de lichte aarzeling (60 procent jastem-
mers), bij de aanleg het aantal weige-

raars nog geen 5 procent bedraagt en
dat spoedig de eerste spijtoptanten zich
melden. Want kabeltelevisie verruimt
de kleine wereld van eenzamen, be-
jaarden en zieken. En andere resulta-
ten laten zien dat naarmate men meer
kon ontvangen men minder televisie
kijkt en bewuster zijn avonden plant.
Misschien dat de Zandvoortse raad dit
nog eens kan overdenken bij een nader
gesprek met Casema, alvorens de eerste
kabelschoen de muur opgaat.

nieuws
kort & klein

• Tal van vertegenwoordigers van zand-
voortse verenigingen en organisaties ga-
ven vrijdag acte de presence op de off i-
ciele ontvangst van sociëteit Duyster-
ghast ter gelegenheid van het 12 1/2-
jarig bestaan. Namens het gemeentebe-
stuur bracht burgemeester Machielsen
de felicitaties over. De sociëteit was zo
ingenomen met de gelukwensen van
de burgervader dat zij de magistraat een
zgn. pub-klok voor de raadszaal aan-
bood. Maar er waren natuurlijk ook
kado's voor het jubilerende Duyster-
ghast, zoals een marmeren bord met
inskriptie. Het was een geschenk van
het 1 April Genootschap dat vele ja-
ren gastvrij onderdak vond bij de so-
ciëteit.

• Voetballer P. Keur van Zandvoort-
meeuwen is door de KNVB uitgeno-
digd deel te namen aan een selektie-
wedstrijd van het nationale amateur-
team op donderdag 30 augustus a.s.
in het trainingscentrum van de bond
in Zeist.

• Met ingang van 1 oktober a.s. treedt
bij de hervormde kerk aan het Kerk-
plein een nieuwe koster in funktie.
Het is de heer J. Paap die daarvoor
door het kerkbestuur is aangewezen.

• Een roeiteam van de Zandvoortse
Reddingsbrigade heeft tijdens de afge-
lopen zaterdag in Monster gehouden
jaarlijkse bondsstranddag van de
KNBRD beslag gelegd op de eerste
plaats. De roeiers Guus van der Mije
jr., Egbert de Roode, Robert Drommel,
Hans van der Weijden en Arthur Kos-
terman deden er 3 min. 35 sek. over.
Bij het zwemmen met de reddingslijn
werd de ZRB tweede. De prestaties
brachten de brigade in het eindklas-

.sement op de vijf plaats met in totaal
19 punten.

Met droefheid geven wij U kennis dat heden, na
een moedige strijd van ons is heengegaan

ED LAMBERTS
echtgenoot van M ia van Kempen

op de leeftijd van 57 jaar.

Wij verliezen in hem een zorgzame echtgenoot,
een geliefde zoon en broer, een fijne zwager, een
belangstellende oom en een echte vriend

Mia Lamberts - van Kempen
Fam. Lamberts
Fam. van Kempen

Zandvoort, 26 augustus 1979.
De Ruyterstraat 96.

De Eucharistieviering heeft plaats op donderdag
30 augustus a.s. om 10 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebe-
stelling in het familiegraf op de Algemene Be-
graafplaats Tollensstraat te Zandvoort.

Ed is opgebaard in de rouwkamer van Onderling
Hulpbetoon, Poststraat 7. Bezoekuren dinsdag en
woensdag van 19.00 - 19.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren tijdens de bezoekuren
en na de begrafenis in de aula van de begraafplaats.

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid
Heemsteede Dreef 38, Heemstede.

Wie wil als
ALPHA-HELPSTER

l a 2 ochtenden per week huishoudelijk
werk doen bij bejaarden of langdurig zie-
ken in Zandvoort ?
Onze stichting bemiddelt tussen u, als
Alpha-helpster en degene die hulp nodig
heeft.
Het uurloon bedraagt f. 9,- per uur. - '
Inlichtingen worden graag verstrekt door :
Mevr. v.d. Heuvel, tel. 289740 ('s ochtends).

Oranje Nassauschool te Zandvoort
Lijsterstraat l

vraagt

SCHOONMAKER c.q. SCHOONMAAKSTER

voor 40 uur per week.

Salaris volgens rijksregeling. Eventueel is
aanneming van het schoonmaakwerk ook
mogelijk.

Brieven te richten aan het Secretariaat,
Tolweg 4 te Zandvoort.

Jeugdtandverzorging "GROOT KENNEMERLAND'

vraagt wegens ziekte van de huidige assistente te
Zandvoort tijdelijk

PART-TIME TANDARTSASSISTENTE

voor 4 ochtenden per week.

Nadere inlichtingen : Jeugdtandverzorging
Schotersingel 123
2023 AB Haarlem
Tel. 023-26 34 86

omroepers

WIE wil mij 1 of 2 x per
week helpen met het huis-
houden. Mevr. v. Berkel,
Zeestraat 71, tel. 30 73.

• De aanvangsdatum van de door de
Stichting EVA in de openbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg georganiseer-
de kursus 'Vrouwen oriënteren zich op
de Samenleving' (VOS), die aanvanke-
lijk was vastgesteld op woensdag 29
augustus a.s., is wegens omstandighe-
den verschoven naar 12 september.
Aanmeldenvoor de kursus kan nog
geschieden bij Patty ter Weeme, tel.
37 22 of Mary Mulder tel. 78 35.

Gevraagd
HULP i.d. HUISHOUDING
voor 2 halve dagen per week
Tel. 28 56.

T.Z.B. gymt weer op

maandagen in de Van Pagéehal
16.30-20.00 uur

donderdagen in de Prinsessehal
18.00-22.00 uur

Nadere inlichtingen aan de zaal
De eerste les is een "kennisma-
kings"les, is gratis.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365
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BEN W IN DE KLEM

vier partijen willen
autovrij gasthuisplein
De eerste vergadering na het zomerre-
ces van de Zandvoortse gemeenteraad
had als klapstuk van de veiling de re-
konstruktie van het Gasthuisplein en
het daarmee verbonden cirkulatieplan
voor de Noordbuurt. Na drie jaar plan-
nenmakerij, kommissievergaderingen
en inspraakprocedures bleken dinsdag-
avond de pvda, het cda, d'66 en in-
spraak nu de handen ineen geslagen
te hebben.

Woordvoerder van de vier partijen Flie-
ringa liet een schoolbord in de raads-
zaal plaatsen en gaf aan de hand van
een situatietekening als een school-
meester tekst en uitleg van het 4-par-
tijenplan. De basis van het plan wordt
gevormd door de gedachte 'het Gasthuis-
plein autovrij'. Zee- en dorpszijde van
het plein moeten voor het verkeer
worden afgesloten met 4 of 5 parkeer-
plaatsen, de Noordbuurt krijgt geen
ringbaan, maar wordt omsloten door
een hoefijzer.

Aan de dorps- en noordzijde van de
Noordbuurt krijgen de Swaluëstraat
resp. de Prinsenhofstraat tweerich-
tingsverkeer. Vanaf de Swaluëstraat
krijgt de Pakveldstraat éénrichtings-
verkeer naar de Burg. Engelberstraat.
Vanaf de Prinsenhofstraat wordt de
Brugstraat éénrichtingsverkeer naar
boven naar de Zeestraat, en vanaf de
Zeestraat wórdt de Stationsstraat naar
beneden éénrichtingsverkeer naar de
Prinsen hof straat.
De Noorderstraat krijgt vanaf de Burg.
Engelbertstraat één rijrichting, waarna
het verkeer via de Agnetastraat, de
Sandrinastraat en het Wagenmakers-
pad om het Gasthuishofje en langs het
Gasthuisplein de Kruisstraat( éénrich-
tingsverkeer naar de Pakveldstraat) in
wordt geleid.
De rijrichting van het bovenste stukje
van het Wagenmakerspad moet wor-
den omgedraaid, vanaf de Burg. Engel-
bertstraat steil naar beneden, om Dorps-
plein en Gasthuisplein sneller bereik-
baar te maken.

De socialist Toonen verduidelijkte dat
het 4-partijenplan goed aansloot bij het
gemiddelde van de wensen die bij de
inspraakprocedures naar voren waren
gekomen. Een zelfde toelichting als b
en w gaven bij de presentatie van hun
rekontruktieplan op 26 juli. De vvd-
fraktie hield bij monde van Joustra
echter vast aan een weg over het Gast-
huisplein, zowel naar de wensen van
de omwonenden, als om moeilijkhe-
den bij de bevoorrading van de horeca
aan het plein te voorkomen. Boven-
dien zouden sociëteit Duysterghast en
het Cultureel Centrum voor invaliden
moeilijker bereikbaar worden. De om-
kering van de rijrichting van het boven-
ste deel van het Wagenmakerspad ont-
lokte zijn fraktiegenoot Attema de
opmerking 'als daar je klomp uitschiet
ligt ie voor het raadhuis'.

voorvechter b en w-projekt IVlachielsen
liet het afweten ...

Door de eensgezinde oppositie van de
vier b en w-gezinde partijen werd het
reeds als definitief beschouwde voor-
stel van b en w volledig naar de achter-
grond gedrongen. In eerste instantie
lieten b en w geen kritiese geluiden
over het nieuwe plan horen.
Ook voorvechter van het b en w-plan
burgemeester Machielsen kwam niet
verder dan manen tot het vaststellen
van uitgangspunten i.p.v. het aanne-
men of verwerpen van een bepaald
plan. Wel wees hij er op dat door aan-
vaarding van het 4-partijenplan de re-
konstruktie van het plein niet meer*
zou kunnen aansluiten bij de vernieu-
wing van de riolering van de Noord-
buurt, zodat het plein tweemaal zal
moeten worden opgebroken.

VRIJE VESTIGINGSGRENS
BLIJFT f. 270.000,--

B en w zullen de vier zandvoortse ma-
kelaars antwoorden dat de plavondprijs
voor koopwoningen, waaronder een
vergunning is vereist, gehandhaafd
blijft op f. 270.000,-. De makelaars
hadden in een adres aan de raad ge-
vraagd die grens te verlagen, om door
vergroting van de vraag van buiten
het gewest Kennemerland, de leegstand
van koopwoningen in Zandvoort te
verminderen.
Tijdens het debat wees de vvd-er Gie-
len erop dat de woonruimtewet en
een schrijven van staatssekretaris Brokx
de mogelijkheid gaven een soepeler be-
leid te voeren. Als voorbeeld haalde hij
de gemeente Lisse aan, waar koopwo-
ningen van onder de f. 270.000,-, na
drie maanden aan ingezetenen te zijn
aangeboden, aan liefhebbers van bui-
ten de gemeenten verkocht mogen
worden. Toonen (pvda) ging daar te-
gen in door te stellen, dat de prijsstij-
gingen van koopwoningen in Zand-
voort veelal spekulatief van aard wa-
ren geweest en dat door de algemene
prijsdaling nu eindelijk Zandvoorters •
weer een kans kregen. De liberale ma-
kelaar Attema, vond dat Toonen de
plank volledig missloeg, maar dat zou
hij hem onder een kopje koffie nog
wel eens duidelijk maken, niet publie-
kelijk. Maar b en w bleken niet van
plan om een van hun schaarse midde-
len, om in de woningmarkt regelend
te kunnen optreden, uit handen te ge-
ven. Bovendien ligt er op verzoek van
de raad nog een brief bij de minister
van Volkshuisvesting, waarin om ad-

vies inzake de leegstand wordt gevraagd.
En tenslotte kon Zandvoort zich niet
eenzijdig onttrekken aan afspraken
met het gewest Kennemerland. Met-
de vvd-fraktie tegen plaatste de meer-
derheid van de raad zich achter het
voornemen van b en w, de liberaal
Attema onthield zich uit hoofde van
zijn beroep van stemming.

KANTINE VOOR ZANDVOORT'75

RODE KAART VOOR B EN W

De raad is akkoord gegaan met het
voorstel van b en w om geld op tafel
te leggen voor een kleedruimte en
zich garant te stellen voor de bouw
van een kantine voor de voetbalklup
Zandvoort'75.
D'66-er van Erp vond het een dure
zaak voor de gemeente en stelde zich
schoorvoetend achter het voorstel.
Verontwaardigd was echter de vvd-er
Attema die voorrekende dat een paar
partijtjes voetbal van 140 mensen bij-
na een miljoen kostten. Een dure bu-
renruzie, noemde hij de afsplitsing
indertijd van '75 van de Meeuwen,
waar de gemeente voor op moet draa-
ien. Hij gaf danook de rode kaart aam
b en w voor hun voorstel, maar die
lieten de liberaal niet voor scheidsrech-
ter spelen en bleven wat verbaasd zit-
ten. Van As (cda) merkte terecht op
dat de velden, die er nu zo prachtig
groen bij lagen, er zijn gekomen dank-
zij de toenmalige wethouder, en die
heette Attema. Ineke Wind (pvda)
bleef ter zake : de bouwkosten van
kleedruimte en kantine waren lager
dan die van omringende gemeenten,
en de velden zouden er ook zonder
de afsplitsing gekomen zijn, gewoon
door het toenemend aantal sportbeoe-
fenaren.

kollege kreeg rode kaart van Attema...

nieuws
• Parkeermeters zijn de afgelopen da-
gen opnieuw het mikpunt geweest van
het gilde der langvingerigen. Op het
parkeerterrein tegenover het postkan-
toor werden alle zeven meters vernield
en de inhoud meegenomen. Op de
Grote Krocht verdwenen twee par-
keermeters. Van de meters en de da-
ders totnogtoe geen spoor.

• Zandvoortmeeuwen, voortgekomen
uit een fusie van twee voetbalvereni-
gingen, is begonnen met de voorberei-
ding van de viering van het veertig ja-
rig bestaan in 1980. Er is een jubileum-
kommissie gevormd die zich gaat be-
zighouden met de samenstelling van
een feestprogramma en het bijeen
brengen van de nodige gelden om de
uitvoering mogelijk te maken. Een van
de financiële akties, een doelpunten-
fonds, gaat gelijk met het begin van
de kompetitie van de elftallen van
start. Voor ieder doelpunt dat wordt
gescoord voor ZVM storten de spelers
een kwartje in de kas. Een stimulans
om het goals te laten regenen.in de
komende maanden. De jubileumkom-
missie heeft ook een rekeningnummer
geopend waar gelden kunnen worden
gedeponeerd voor de viering : 94.78.00
van de Rabobank. Op het strookje ver-
melden 'Jubileum Zandvoortmeeuwen
1980'.

• Een vorige week door de leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade on-
der de strand bezoekers gehouden blik-
semkollekte t.b.v. de aktiviteiten van
de kustwacht leverde een bedrag van
f. 1.200,-- op. Gelet op het geringe aan-
tal gasten aan het strand geen slecht re-
sultaat, aldus de brigade.

• De deelnemers(sters) aan de open-
luchttraining van de sportvereniging
OSS op Duintjesveld nebben zich
niet door de ongunstige weersomstan-
digheden laten weerhouden maandag-
avond de loop-werp en springnummers
af te werken voor het verkrijgen van
het verenigingsdiploma. Regenbuien
en windvlagen werden getrotseerd om
een zo goed mogelijk resultaat te be-
hafen. Het gevolg was dat alle kursis-
ten voor het getuigschrift zijn geslaagd.

• Voor het eerst sinds de registratie
van woningzoekenden door het ge-
meentelijk buro van volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening een jaar gele-
den werd hervat is het aantal ingeschre-
venen gestegen boven de 400. Op dit
moment hebben zich 415 personen
bij het buro voor een woning opgege-

raad

eanduoortse Noerart

De doucheruimte van de Wim Gerten-
bachschool zal vernieuwd kunnen
worden. Attema vond namens de
vvd dat men met het uitspoelen van de
verkalkte douchekoppen al heel ver
kwam en dat uitgebreid douchen niet
de bedoeling was, zodat men kon vol-
staan met de nodige reparaties. Maar
wethouder Aukema bleef er bij dat
de uit 1950 stammende ruimte aan-
gepast diende te worden aan de toe-
genomen waterhygiëne en dat de uit-
gaven volkomen verantwoord waren
om het bezit op peil te houden.

ven. Het leeuwendeel van de woning-
zoekenden wordt gevormd door alleen-
staanden beneden de 65 jaar (134). Op
de voet gevolgd door aanstaande echt-
paren (102). De rest is verdeeld over
twee persoonshuishoudens (64) en ge-
zinnen met één of meer kinderen (in
totaal 99).

burgerlijke stand

21 augustus - 27 augustus 1979

geboren : Johannes Jacobus, zv. J.T.
M. Rood en T.M.A. Kuijl.

overleden : Pietje Pleging, geb. Ko-
per, oud 75 jaar ; Agatha Everdina Kool-
bergen, geb. Voogt, oud 84 jaar ; Eg-
bert Lamberts oud 57 jaar ; Janos Fo-
garasy, oud 59 jaar.

ondertrouwd : Volkert Cornelis
Paap en Marianne Edith Daams ; Ro-
bert ten Cate en Jacoba Blokker; Ru-
dolf de Wolff en Martina Maria van
Berkel.

getrouwd : Robertus Joseph van
der Zon en Hendrika Trijnina Loos ;
Erik Peter Prins en Pornsawan Pimpila.

overleden buiten de gemeente :
Clara de Jong, geb. Keur, oud 75 jaar ;
Johannes Pellerin, oud 61 jaar; Christi-
na Francisca Sloothaak, geb. Lindeman,
oud 87 jaar.

geboren buiten de gemeente : Bart
Mattheus, zv A.A. Gude en C.L. Slot;
Robin-Jan, zv. J.C.M. Gerrits en M.H.
J. Bosdriesz.

waterstanden

sept.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

H.W.
10.48
12.14
00.59
02.03
03.00
03.49
04.38
05.13
06.02
06.48
07.31
09.11
09.11
10.14
11.40

L.W.
18.53
20.20
09.06
10.09
11.03
11.55
12.42
13.19
14.05
14.55
15.33
17.14
17.14
18.19
19.46

H.W
23.26
- .-
13.36
14.40
15.29
16.15
17.01
17.44
18.30
19.13
19.57
21.39
21.39
22.50
00.20

L.W.
07.29
08.00
21.40
22.44
23.33
00.18
01.04
01.48
02.35
03.16
04.00
05.53
05.53
06.54
08.26

EENDAGSBOCHT KOSTTE CENAV
F. 150.000,-.

Afgelopen maandag zijn op het circuit
de werkzaamheden gestart om de tijde-
lijk aangelegde bocht tussen de oost-
tunnel en het Scheivlak te verwijderen
en de baan weer in de oude toestand
te brengen. Daarvoor heeft de Cenav
tot 14 september a.s. de tijd gekregen
van het gemeentebestuur. Volgens in-
siders heeft de voorlopige voorziening,
die alleen tijdens de Grand Prix van
afgelopen zondag is gebruikt, de eks-
ploitant van de racebaan f. 150.000,--
gekost.
Binnenkort wordt de beslissing van
gedeputeerde staten verwacht over de
aanleg van een definitieve S-bocht op
genoemd baanvak. Daarvoor hebben
b en w ruim anderhalve maand gele-
den op verzoek van de Cenav aan gs
een verklaring van geen bezwaar ge-
vraagd. Tijdens de Grand Prix heeft de
provincie geluidmetingen laten verrich-
ten die moeten uitwijzen of de S-bpcht
ekstra lawaai zal produceren. Wanneer
gedeputeerden geen toestemming voor
de aanleg van de bocht verlenen zal er
volgend jaar geen Grand Prix in de ge-
meente worden verreden. Dat zou, al-
weer volgens insiders, het einde van
het bestaan van het circuit betekenen.



groeten uit zandvoort
Ook het Grand Hotel
(eigenaar K.R. Wüst)
aan de Noordboulevard
was een begrip in het
vooroorlogse Zandvoort.
In de loop der jaren on-
derging het diverse ver-
anderingen, waaronder
het aanbouwen van een
grote serre aan de
rechtervleugel. Bij min-
der mooi weer een uit-
. komst, ook voor de
niet-hotelgasten, die
eveneens van de twee
restaurants gebruik
konden maken, tegen
'stadsprijzen', zoals er
nadrukkelijk bij werd
vermeld. De prent-
briefkaart die wtf van-
daag publiceren is
afgestempeld 31 juli
1899 en dateert dus
uit de beginperiode
van het Grand Hotel.

verenigingsseizoen
geopend
door vrouwen van nu

raadsf raktie pvda ontevreden
over behandeling problemen gsd
door welzi jnskommissie

Nu de zomer (nou ja, zomer) voorbij
is begint het verenigingsleven weer op
gang te komen. Dinsdagochtend hiel-
den de Vrouwen van Nu hun eerste
kontaktochtend in het Gemeenschaps-
huis en het bestuur had de voorzitter
van de afdeling Kennemerland van
het Wereld Natuur Fonds, de bekende
Haarlemse bioloog P. van Zalinge, be-
reid gevonden hierover iets te vertel-
len.

Nadat de voorzitster, mevrouw Buurse-
ma, in haar openingsspeech een spe-
ciaal woord van welkom had gericht
tot mevrouw Machielsen en de heer
Van Zalinge volgden er enige medede-
lingen, voornamelijk van interne maar
ook een paar van algemene aard, en
daar deze laatste tevens van algemeen
belang zijn geven we ze graag even aan
u door : het Koningin Wilhelminafonds

In een brief aan b en w heeft de ge-
meenteraadsfraktie van de pvda haar
ongenoegen uitgesproken over de ma-
nier waarop door de kommissie van
maatschappelijk welzijn de proble-
men rond het funktioneren van de
gemeentelijke sociale dienst wor-
den behandeld.

De socialistiese raadsf raktie is vooral
verbolgen over de houding van de
meerderheid van de kommissie, ge-
vormd door het cda, de vvd en d'66r
t.a.v. de door de pvda-leden Ineke
Wind en Van der Moolen ingediende
nota over de herstrukturering van de
gsd. De meerderheid, aldus de pvda-
fraktie, heeft stelselmatig geweigerd
aan de door Wind en Van der Moolen
ingediende nota dezelfde aandacht te
schenken als aan de notitie van het
cda-kommissielid De Pater over ver-
beteringen bij de sociale dienst. Ten-
slotte heeft de kommissie zelfs ge-
weigerd de pvda-nota als minderheids-
stuk aan het kollege door te spelen,
meldt de pvda-fraktie aan het gemeen-
tebestuur. Over deze onbevredigende
gang van zaken willen de socialisten
het oordeel van b en w vernemen, door
middel van de beantwoording van na-
volgende vragen :
1. Is het kollege met ons van mening

dat de nota geen gelijkwaardige be-
handeling heeft gehad.

2. Is het kollege tevens met ons van
mening dat de nota die gelijkwaar-
dige wel toekomt.

3. Zo ja, is het kollege dan van plan dit

( l.M. )

in het raadsvoorstel tot uitdrukking
te laten komen.

4. Is het kollege tevens bereid de voor-
stellen uit de nota van de kommissie-
leden van de partij van de arbeid aan
de raad ter beoordeling te geven.

5. Indien zij daartoe niet bereid is, kan
zij dan motiveren waarom die voor-
stellen niet ter beoordeling aan de
raad worden voorgelegd.

6. Een lid van de kommissie sprak als
zijn mening uit dat kommissies wel
beleid kunnen toetsen, maar geen
visie, geen beleid mogen ontwikke-
len.
Deelt het kollege die mening. Zo ja
waarom en zo nee, is het kollege
dan bereid haar visie aan de raads-
leden kenbaar te maken.

Tenslotte wil de fraktie van het kollege
horen of het juist is dat de ambtenaren
van de dienst de nota van de socia-
listiese kommissieleden pas een maand
na ontvangst en behandeling door de
kommissie van maatschappelijk welzijn
onder ogen hebben gekregen. Dit on-
danks een uitdrukkelijk verzoek om
het stuk tijdig aan het personeel van
de gsd toe te zenden.
Wanneer deze toezending niet tijdig
is geschied vraagt de pvda-fraktie
of b en w met haar van oordeel is dat
dit vanuit oogpunt van meningsvorming
en demokratiese beleidsprocedure als
een ontoelaatbare nalatigheid moet
worden beschouwd. Een verzuim dat
in het vervolg dient te worden verme-
den.

mevr. Kraan - Meeth'

voor.de Kankerbestrijding, dat deze en
de volgende week zijn kol lekte houdt,
komt nog handen tekort en de heer Ar-
noldt, tel. 4886, zal u graag als kollek-
tant noteren. Ook de kollekte van de
Stichting Prinses Beatrixfonds (voor
lichamelijk gehandikapten als gevolg
van o.a. polio en multiple scelerose)
kan alleen slagen wanneer het plaatse-
lijk komité over-voldo.ende medewer-
kers/sters beschikt. De kollekte wordt
gehouden van 17 tot 23 • september
a.s. en mocht u een paar uurtjes van
uw tijd voor dit doel -willen geven dan
kunt u zich als kollektant melden bij
mevrouw Machielsen, tel. 64 88. Over
de VOS-kursus (vrouwen oriënteren
zich op de samenleving) die 12 septem-
ber van start gaat kan Patty ter Weeme,
tel. 37 22, alles vertellen.
Op zijn bekende boeiende wijze gaf de
heer Van Zalinge daarna een uiteenzet-
ting over het wezenlijke van het Wereld
Natuur Fonds. Het gaat namelijk niet
alleen om het redden van de tijgers in
Bengalen, de orang oetans op Sumatra
en de olifanten in Tanzania. Het gaat
ook om de natuur, waarin alles aanwe-
zig is om ons te voeden, te kleden en te

nieuwe regels huur
en verhuur woningen

CIRCUIT
VAN

A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Ma. Michelin - bandentest
Politie Bilthoven - rijvaardig-
heidsoplèiding.

Di. Michelin - bandentest
Wo. Politie Noordwijkerhout

rijvaardigheidsopleiding
Michelin - bandentest

Do. Michelin - bandentest

Vr. Politie Utrecht - rijvaardigheid*
opleiding

Zo. Cleber Automobiel Club -
clubdag

inlichtingen
Tel. 8284

Sinds enkele maanden gelden voor
het hele land nieuwe regels voor
huur en verhuur van woonruimte. Het
onderscheid tussen geliberaliseerde en
niet geliberaliseerde gebieden is ver val-
len. Nieuw is de bepaling dat de huur-
der in zijn woning kan blijven, ook als
de huur is opgezegd. Wil de verhuurder
de huurder uit de woning hebben dan
moet hij de kantonrechter vragen een
tijdstip vastte stellen waarop de huur-
overeenkomst eindigt.

In het oude stelsel moest de huurder
naar de kantonrechter. Te elfder ure
is ook bepaald dat de verhuurder zijn
woning alleen ontruimd kan krijgen
voor eigen gebruik en niet voor ge-
bruik door naaste familieleden.
De kantonrechter heeft slechts een
beperkt aantal gronden waarop hij de
huur kan beëindigen.
1. De huurder heeft zich niet gedra-
gen als een goede huurder.
2. De huur is voor bepaalde tijd aan-
gegaan en er is uitdrukkelijk bedongen
dat de woning na afloop van die ter-
mijn moet worden ontruimd, (dit gaat
vooral op bij tijdelijke verhuur, bij-
voorbeeld vanwege verblijf-in het bui-
tenland).
3. De verhuurder maakt aannemelijk
dat hij de woning dringend nodig heeft
voor eigen gebruik. Maar er moet voor
de huurder dan wel andere passende
woonruimte zijn.

4. De huurder stemt niet toe in een
redelijk aanbod voor een nieuwe huur-
overeenkomst, bijvoorbeeld met be-
trekking tot onderverhuren of onder-
houdsverplichtingen. Het mag niet gaan
om een wijziging van de huurprijs of
van de servicekosten.
5. De verhuurder, bijvoorbeeld een
gemeente, wil de bestemming verwe-
zenlijken krachtens het geldende be-
stemmingsplan.
In de gevallen 3 en 5 kan de kanton-
rechter, bij toewijzingen van de huur-
beëindiging een bedrag vaststellen dat
de verhuurder aan de huurder moet
betalen als tegemoetkomingen de ver-
huis- en inrichtingskosten.
Als iemand een verhuurde woning
koopt met de bedoeling er zelf in te
trekken, geldt een termijn van drie jaar
voordat het genoemde onder 3 in wer-
king treedt. De termijn van drie jaar
begint te lopen vanaf het moment
waarop schriftelijk aan de huurder is
meegedeeld dat de koper eigenaar is
geworden.
De nieuwe regeling sluit ook uit dat de
verhuurder de huur opzegt om de wo-
ning vrij te kunnen verkopen. Het woon-
belang van de huurder gaat boven het
financieel belang van de verhuurder bij
verkoop vrij van huur.
De nieuwe bepalingen zijn ook van be-
lang voor onderhuurders, die een zelf-
standige woning huren. Een zelfstan-
dige woning is een woning met een

eigen toegang en met eigen voorzienin-
gen als keuken, toilet en wasruimte.
Tot 1 juli had de onderhuurder alleen
met de huurder te maken. Volgens
het nieuwe stelsel wordt de huur van
rechtswege met de hoofdverhuurder
voortgezet als de huurovereenkomst
tussen de huurder en de onderhuurder
vervalt.
Voor de onderhuur van kamers, al dan
niet met gebruik van keuken, toilet en
dergelijke blijft het oude stelsel gelden.
Hij kan zich niet tegenover de hoofd-
verhuurder beroepen als de huurder
uit de woning trekt, of moet trekken.
De nieuwe regeling kent een bepaling
dat de echtgenoot van de huurder van
rechtswege medehuurder is. Komt het
tot een scheiding, dan kan de echtge-
noot, die in de woning blijft, tegen-
over de verhuurder aanspraak maken
op de woning.
Het recht om te mogen blijven wonen
als de partner wegvalt, geldt ook voor
samenlevingsvormen zonder huwelijk
van man en vrouw, man en man, vrouw
en vrouw, enzovoort. Er moet dan wel
sprake zijn van een duurzame gemeen-
schappelijke huishouding. De huurder
dient daarbij de verhuurder te vragen
akkoord te gaan met de medehuurder.
Als de verhuurder niet binnen drie
maanden schriftelijk laat weten dat hij
er mee instemt, kunnen de huurder en
zijn/haar medebewoner de kantonrech-
ter samen vragen te bepalen dat de an-

huisvesten, maar die natuur doen we
geweld aan. Reeds voor de oorlog klon-
ken er waarschuwende stemmen maar
daar werd niet naar geluisterd. De be-
treffende rapporten stonden in de bi-
bliotheek te versloffen, aldus de heer
Van Zalinge. Later echter, toen ook de
Club van Rome zijn verontrusting uit-,
sprak over de voortschrijdende aantas-
ting van ons miljeu gebeurde er iets. Op
initiatief van de Britse Sir Peter Scott,
wiens faam als bioloog, ornitholoog en
konservator overbekend is, werd in sa-
menwerking met prins Bernhard het
World Wildlife Fund opgericht en na-
drukkelijk wees spreker op het baan -
brekende werk dat laatstgenoemde
door zijn relaties voor het fonds heeft
kunnen doen.
Dat dankzij het Wereld Natuur Fonds
ook in Nederland belangrijk werk kan
worden gedaan blijkt o.a. uit de bouw
van een nieuwe en grotere zeehonden-
crèche in Pieterburen, waar Lenie 't
Hart nu 63 zeehonden kan huisvesten
en elk van hen zijn dagelijkse portie
vis van 5 kilo kan voeren. Nog dichter
bij huis : de padden bij de Konings-
hof/Elswout kunnen nu via tunnels de
overkant bereiken. De eerste tunnel,
kosten f. 5.000,--,werd betaald door
het Wereld Natuur Fonds. Bij devra-
gen die na afloop aan de heer Van
Zalinge werden gesteld waren er die
betrekking hadden op het dragen van
bont, ook in verband met het u[t-
sterven van bepaalde diersoorten. De
door de 'Vrouwen van Nu'.begin ok-
tober te organiseren modeshow van
kunstbont zal daar ongetwijfeld het
antwoord op geven.

eanduoortee hoeranh

der medehuurder wordt. De kanton-
rechter kan op zo'n gezamenlijk verzoek
pas ingaan als de ander tenminste twee
jaar zijn hoofdverblijf in de woning
heeft en dat er die twee jaar een duur-
zame gemeenschappelijke huishouding
heeft bestaan. Is er een verklaring van
de verhuurder of van de kantonrechter
dan kan de medehuurder blijven wonen
als de aanvankelijke huurder de samen
leving opbreekt.
Deze regeling geldt niet als krachtens
de Woonruimtewet 1947 een woonver-
gunning nodig is. De medehuurder zet
dan niet zonder meer de huurovereen-
komst voort. Hij moet binnen twee
maanden de kantonrechter vragen te
bepalen dat hij/zij de huur kan voort-
zetten. Beslissend is daarbij of een woon-
ruimtevergunning kan worden overlegd.
Deze bepaling is onder meer belangrijk
voor studenten, die gezegd hebben
dat ze een samenleving vormen. Als de
een, na te zijn afgestudeerd, naar elders
verstrekt, kan de ander niet zonder
meer blijven, ook al is er van vroeger
een verklaring van medehuurderschap
vanwege de eigenaar of de kantonrech-
ter.
De regeling voor niet getrouwde samen-
levingen geldt ook voor samenlevingen >
van meer dan twee personen. Meer dan
één iemand kan medehuurder worden.
Maar dan is vereist dat alle overigen
-de huurder en de medehuurder- daar-
mee instemmen.
Bij de overgang van het oude naar het
nieuwe stelsel geldt een overgangsrecht.
Als in niet geliberaliseerde gebieden
per 1 juli nog een vordering tot ont-
ruiming van de woning loopt, moet de
rechter bij zijn belissing uitgaan van
de gronden 1 tot en met 5 zoals die
thans gelden.
Het nieuwe stelsel bevat ook een spe-
ciale regeling voor de lopende huuro-
vereenkomsten in de geliberaliseerde
gebieden. Ook als de huur binnen zes
weken voor 1 juli is opgezegd moet de
verhuurder naar de kantonrechter met
een verzoek een tijdstip vast te stellen
waarop de huurovereenkomst eindigt.



.kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 2 september a.s.:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru

GEREFORMEERDE KERK
zondag 2 september a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur: Ds. P. van Hall

PROTESTANTENBOND
zondag 2 september a.s.:
10.30 uur : Ds. J.J. Speelman, Em.pred.

Heemstede

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 1 september a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang
zondag 2 september a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor (latijn)

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts._

ZUSTERDIENST
zaterdag 1 september en 2 september
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526-
6495.

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

VERSTEEGE
•%• (toeetnftltrbtörtjt

Sjaltcistraat 18 • Zanbbooct

üTtltfoon 02507-4409

FILTTI • l i l M l l

ORESTIADE AFRICANA
(Appunti per un Orestiade
africana)

met deze film van de italiaanse regis-
seur Pier Paolo Pasolini opent Film-
inn Zandvoort morgenavond het nieu-
we draaiseizoen in de openbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg. De voor-
stelling begint om 9 uur en wordt
onderbroken door een koff iepauze.

Pier Paolo Pasolini doet alsof hij nöti-
ties maakt voor een film die in Afrika
opgenomen zal worden,geihspireerd
op de Oresteia, de bekende tragedie van
Aeschylus. Uitgaande van een konkrete
opzet laat hij beelden zien van het Afri-
ka van nu terwijl hij ons eraan herinnert
dat het doel van zijn reis naar Afrika
is-de mogelijkheden te bestuderen van
het maken van een moderne film ge-
baseerd op de antieke tragedie. In het
eerste deel van de film, die begint met
het beeld van Pasolini dat weerdpiegelt
wordt in een winkelruit, vat hij de fun-
damentele gegevens van het verhaal
van Agamennon samen.
Dan gaat hij de eventuele gezichten
van de karakters, die met de trggedie te
maken hebben voorstellen: vele ver-
schillende gezichten, elk van hen
maakt deeJ uit van het globale idee
dat Pasolini over een karakter heeft:
Agamemnon, Orestes, Klytaemnestra,
de Furiën, Eumenides; in het kort, al
die verschillende elementen die mo-
dern Afrika de inspiratie van de regis-
seur kan bieden.
Binnen dit spel van 'opgelegde' fiktie
heeft de regisseur al twee fundamentele
elementen van de tragedie aangegeven:
het verhaal en haar mechanismen : de
suggestie van gezichten en de natuur-
lijke omgeving.
Maar dan is er oorlog, de oorlog van
Troje, het vuur dat de stad verbrandt,
de gewonden, de doden; plotseling
Worden we naar de werkelijkheid te- •
ruggebracht met de schokkende stuk-
ies film over Biafra, terwijl de vertel-
ler de suggestie doet : Deze stad zou
Troje kunnen zijn, dezen zouden de
gewonden en de doden kunnen zijn,
dit het gevangenkamp dit de ge-
plunderde stad.
Een stem vol pijn klinkt op uit da achtergrond

en bekommentarieert dit deel : het is
de saxofoon van Gato Barbieri, in een
coherent stuk jazz dat speciaal voor de
Oresteiade werd geschreven en uitge-
voerd. De feitelijke tekst van de Ores-
teia wordt nauwgezet en gekweld ge-
zongen door twee beroemde Afrïkaan-
se zangers.
Na deze variatie, onverwacht hoewel
welkom, keert de verteller terug naar
het verhaal en presenteert plotseling
de hoofdpersoon van de tragedie, Ores-
tes, een jonge student van vandaag. Tot
nu toe leek de film een verzameling
filmiese notities uit de losse hand, van
herondekte herinneringen, van voor-

stellen; nu laat de film zich zien zoals
hij is : een heldere, verstandige inter-
pretatie van Aeschylus'Oresteia over-
geplaatst naar het Afrika van vandaag,
en daarbij goed rekening houdend met
haar moderne problemen en haar lijden.
De akteur die door Pasolini is uitgeko-
zen om Orestes te vertegenwoordigen
leidt ons naar de begraafplaats van
zijn vader; in feite keert de film vanaf
dit moment terug naar haar fjk-
tieve schema, met uitzondering van
het eind dat gewijd is aan het Afrika
van vandaag en de toekomst van de
Afrikanen. .

Energiebesparing
Wat gebruiken Renaults aan benzine bij

90 km constant?
4GTL 1 :17,8
5TL (1980) . . . . 1:20,4
14GTL 1 :15,6
16TX 1 :15,5

18GTL
20TS..
30TX..

1
1
1

15,6
12,0
11,0

Renault 1980 primeurs
* Renault 5 nu ook vijf-deurs

* Renault 5TL nu de zuinigste auto in Europa

RINKO 0 ZANDVOÜRT
Off. Renault- en Elf-dealer

Oranjestraat 2-12.2042 GS Zandvoort. telefoon 02507-2323/2424. b.g.g. 3360.

Kinderoperette
Jong Zandvoort

De repetities voor de kinderoperette
'Het droomprinsesje"

beginnen op maandag 3 september a.s. om
kwart over zes in het Gemeenschapshuis.
Kontributie f. 1,75 per week.
Inlichtingen 4620.

Uw warme bakker

E. Paap
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 3 tot 24 september

BROOD- BANKETBAKKERIJ E. PAAP
Potgieterstraat 24, tel. 2865

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

Tel.

antiekbeurs
IN V&D

Verwulft - Haarlem

van 5 t/m 15- 9-1979

Gratis taxatie en gelegenheid tot inbreng/
verkoop van eigen antiek,

Telefoniese inlichtingen 01820 - 23848

OP MIJN "EIGEN" WIJZE MANIER
heb ik de openingstijden veranderd

van donderdag t/m zondag
geopend van 12 t/m 6 uur

de andere dagen ben ik bezig
met nieuwe ontwerpen.

TOT ZIENS
Ansje MOLENAAR

gasthuisplein - tel. 30 04

eanduoorrse
hoeranr

Wat u zélf kunt doen om de waterverontreiniging
(en de zuiveringskosten) binnen de perken te houden

We mogen ons oppervlaktewater niet
langer door erop uitstromende riolen laten
bederven. Daarom zuivert hel hoogheem-
raads,chap van Rijnland in meer dan veertig
installaties het afvalwater van huishoudens
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks ver-
ontreinigingshelling betalen.
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen,
die zuiveringskosten - in 1976 voor Rijnland
zo'n 25 miljoen gulden niet hoger te
maken dan strikt nodig is. Meer zuiveren
betekent meer verontreinigingshelling.
Daarom vijl tips om de gemeenschap én
uzell geld te besparen:

• Vast alval hoort in de vuilnisbak. Dus
geen koffiedik, theebladeren, al ol niet
versneden etensresten, peuken ol sanitaire
artikelen door gootsteen ol toilet spoelen.
Dat vereenvoudigt de zuivering én voorkomt
dat u de loodgieter voor verstoppingen te
hulp moet 'oepen.

• Resten spijsolie, terpentine, verf en loto-
chemicaliën kunnen óók in de vuilnisbak als
u ze even terugglet in fles, blik of container.
In de zuiveringsinstallaties zijn het lastige
en daarom dure klanten.

• Gebruik niet méér was- en remigmgs-
middelen dan strikt nodig is. Het afvalwater
blijft dan schoner en het scheelt bovendien
in uw huishoudbeurs.

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen
daarom nooit in het afvalwater terecht
komen. Restjes met pak en al in de vuilnis-
bak!

• En dan nog iets dat u natuurlijk al lang
weet: sloot, gracht en plas zijn geen vuil-
stortplaatsen!



Voor uw winter vakantie hoeft u niet om te lopen.
Uw Nutsspaarbank boekt u naar waar u maar wilt
Of u nu de lange latten op wilt of de warme stranden meer ziet zitten,
of u binnen Europa wilt blijven of 't over de oceanen zoekt, alles kan.
En gewoon vanuit uw Nutsspaarbank op de hoek.
Vertrouwd. Gemakkelijk.
En goed genoeg voor de meest kritische winterreiziger.
Dus: weg in de winter, wip even bij uw Nutsspaarbank binnen. /poorbonh

i tuc/l nederland
mi bankvan deze tijd

Installatie bureau
GROENEITEIN

VERTREK OP 9 SEPTEMBER

Nog een prettige korte vakantie in het naseizoen.

7-daagse Rijncruise naar Basel

met het luxe MPS schip 'Fleur' (alle hutten met douche/toilet)
Heen via Keulen - Rüdesheim - Speyer - Breisach naar Basel.
Terug per luxe touringcar met één overnachting.
Op basis van volpension

B-kabine a f. 435,- p.p.
A-kabine a f. 525,- p.p.

OP 15 SEPTEMBER

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

Haal warmte en kleur-in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

KERKPAD 6
POSTBUS 54

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

TELEFOON 02507 - 2793
2040 AB ZANDVOORT

omroepers

ERVAREN VERKOPER
34, jaar, 15 jaar vakervaring
in schoenen- en leerbranche
waarvan 7 jaar als filiaal-
houder, zoekt passende
werkkring. E vent. in andere
branche. Het liefst Zand-
voort of omgeving.
Breiven onder nr. 650 buro
van dit blad.

BAAN GEZOCHT j.vr. 27
jr. (middelb.opl.) zkt. leuke
job, enkele halve dgn of/en
2 x 9 - 3 uur. Tel. 6887.

WIE WIL MIJ l of 2 x per
week helpen met het huis-
houden. Mevr. v. Berkel,
Zeestraat 71, tel. 3073.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F .M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar -

Steeds drukker

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNËN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Wordt deze reis in omgekeerde richting uitgevoerd.
Dus per touringcar naar Basel en via Strassburg - Speyer - Rüdesheim -
Keulen terug naar Nederland.
Deze reis met het niet minder luxe MPS "AMICITIA ".
Eveneens op basis van vol pension

B-kabine a f. 499,- p.p.
A-kabine a f. 599,- p.p.

OOK een extra dagtocht naar het Berner Oberland kan worden gemaakt
DM 34,00 p.p.

Informeert U nader bij :

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar : drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365
•

"De Boet" winkelcentrum
nrd.- Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw {«lijstwerk
Verkoop van reprodukties

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20, Zandvoort.

telefoon 02507-2560

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
üdNBM
ÜdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

WIJ ZIJN MET VAKANTIE

van 20 augustus tot 10 september

de winkel is geopend van 9.00 -17.00'
en zaterdags van 10.00 -13.00 uur.
De buitenwijk ligt gedurende bovenge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam WMm*

Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
O ZANDVOORT O25O7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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eanduoorrse hoer
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.

Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 2135 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach)
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221

Giro van de bank 355551.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post.

de noordzee over op zeilplank zandvoort
heeft
sluitende
begroting
De gemeente Zandvoort heeft voor
1980 een sluitende begroting.
Wethouder Aukema deelde dit gister-
avond mee tijdens de maandelijkse bij-
eenkomst van de advieskommissie voor
financiën, onderwijs en kulturele zaken.
De tarieven zullen evenals vorig jaar
met 3,5 °/o , het door het rijk toegesta-
ne maksimum, stijgen. Alleen de reini-
gingsrechten wil het kollege met een
hoger percentage optrekken. Over het
stijgingspercentage van de reinigings-
rechten kon of wilde de portefeuille-
houder nog niets zeggen. Hoewel de
financiële positie van de gemeente niet
ongunstig is -zeker niet in vergelijking
met de overige gemeenten in de regio-
moet in de komende jaren rekening
worden gehouden met een verminde-
ring van de overschotten op de lopende
rekening, aldus Aukema. De daling van
de overschotten is een direkt gevolg
van de bezuiniging op de overheidsuit-
gaven van het rijk in het kader van
Bestek '81, niet voorziene kapitaalsin-
vesteringen zoals de aankoop van het
verenigingsgebouw 'De Krocht' en de
uitgaven die voortvloeien uit de ge-
westelijke samenwerking. Half septem-
ber zal de begroting voor het komende
jaar aan de gemeenteraad worden aan-
geboden. De behandeling door de kom-
missies van advies en bijstand zal in de
herfst van dit jaar plaatsvinden.

De vier windsurfers in afwachting van het beter weer op het strand van het engelse havenplaastje Lowestoft. v.l.n.r.
v.d. Staay (37), van der Woude (25), de Boer (33) en van Delden (28).

Vorige week donderdag, 30 augustus,
waagden twee Zandvoorjers en twee
Amsterdammers een poging om de Noord-
zee over een afstand van 185 km. o-
ver te steken op zeilplanken.

De tocht vanuit het engelse havenplaats-
je Lowestoft naar het pal oostelijk gele-
gen Zandvoort, liefst naar de thuisha-
ven strandpaviljoen Sandy Hill, zou
minimaal 14 uur duren, maar bij min- -
der gunstige wind, b.v. uit het oosten,
kon dat uitlopen tot 24 uur. Weken-
lang hebben Rob de Boer (A'dam),
Rob van Delden (A'dam), Simon van
der Staay (Z'voort) en de Zandvoortse
maftre van de bar van de Boedha Club
, Edwin van der Woude, getraind en
zich voorbereid op het mogelijk we-
reldrekord langeafstandssurfen voor
zij maandag 27 augustus naar Lowestoft
vertrokken om gunstig weer voor de
overtocht af te wachten.
Slecht weer hield het gezelschap aan de
kant, maar donderdag was de laatste
dag dat de volgploeg bij elkaar gehou-
den kon worden.
Ondanks de ongunstigste wind die denk-
baar was, zwak en uit het oosten, werd
besloten toch maar te vertrekken. Al-
tijd beter dan niets doen. 's Morgens
om 7 uur stapten de vier zeilsurfers
vanaf het strand van Lowestoft op hun
planken, begeleid door het zeiljacht
van Rob Slotemaker, een hobycat en
twee rubberbootjes voor de ravitaille-
ring en de verzorging onderweg. De
tocht begon al weinig hoopgevend.
Door de zwakke tegenwind en de ster-
ke kuststroming (ca. 12 km/uur) werd
pas 3 uur later een boei op 1 1/2 km.
uit de kust bereikt. Daarna ging het
iets sneller, maar het bleef een zondag-
ochtendtripje. Het belangrijkste te be-
vechten element was de verveling. .
"Ik heb er rustig een sigaar bij opge-

stoken", aldus Edwin, "en wegens de
warmte heb ik nog een stukje gezwom-
men ook". Van verstijfde spieren was
geen sprake, de masseur is niet in aktie
gewee'st'" Op 60 km. uit de engelse
kust, na 14 uur dobberen, kwam de
mini-vloot in een drukbevaren scheep-
vaartroete, maar de wind was toen he-
lemaal gaan liggen en de woeste Noord-
zee lag er als een spiegeltje bij. Na een
lange diskussie is toen besloten de po-
ging maar te staken. De tocht zou op
die manier nog wel twee dagen kun-
nen duren en bovendien werd het te
gevaarlijk tussen de zeeschepen. Zon-
der wind zouden die niet ontweken

kunnen worden. Zonder sporen van
vermoeidheid zijn de vier surfers aan
boord van het zeiljacht gegaan, waar zij
het zich onderweg naar Umuiden nog
maar gezellig hebben gemaakt. Van
het vuurbaken, dat op het strand voor
Sandy Hill was ontstoken, hebben zij
geen vonk gezien.
De twee Amsterdammers zullen bin-
nenkort proberen een tweede poging
te organiseren, v.d. Staay en v.d. Wou-
de zullen dat volgend jaar gaan doen.
Want één ding is duidelijk geworden;
de Noordzee over op een zeilplank, is
best te doen.

nieuws
kort & klein

• Morgen wordt het al enige maanden
in gebruik zijnde toeristtese rijwiel- en
wandelpad door de PWN-duinen tussen
Sophiaweg en de Blinkertweg officieel
geopend door provinciebestuurder Uff.
Het ligt voor de hand dat de ceremonie
wordt voltrokken op de fiets. Om 10
uur stapt de gedeputeerde bij de ingang
van het pad aan de Sophiaweg op zijn
rijwiel om vervolgens het drie kilometer
lange tracé in een gematigd tempo af
te leggen. Hij wordt op zijn tocht ver-
gezeld door een aantal gemeentelijke
en provinciale autoriteiten die zich een

welzijnskommissie
toch naar leiderdorp

rekreatieve rit op de tweewieler -ook
goed voor de konditie- niet willen la-
ten ontgaan.

• Wegens gezondheidsredenen zal
hoofdagent P. van Marel het korps
van de Zandvoortse gemeentepolitie
eind deze maand verlaten. Op vrijdag
21 september vindt een officiële af-
scheidsreceptie plaats in de kantine
van het buro aan de Hogeweg. De ont-
vangst begint om 14.30 uur.

• Bij het oversteken van de rijbaan
van de Jacob van Heemskerkstraat
werd een voetgangster door een fiet-
ser aangereden. Bij haar val op het
wegdek brak de onfortuinlijke wan-
delaarster haar linker sleutelbeen en
moest worden overgebracht naar een
ziekenhuis in Haarlem.

• Een bromfietser kwam er beter
vanaf toen hij op de Grote Krocht de
macht over zijn stuur verloor en te-
gen een verkeerszuil botste. Hij liep
daarbij enige lichte verwondingen
aan zijn linkerscheenbeen op en kon,
na door een arts ter plaatse te zijn
behandeld, huiswaarts keren.

't Is of de duvel er mee speelt. Vrijwel
gelijk met de kritiese vragen van de
pvda-fraktie aan b en w over de be-
handeling door de kommissie van
maatschappelijk welzijn van de door
de socialisten voorgestelde maatrege-
len ter verbetering van de gemeente-
lijke sociale dienst, ging wethouder
Van der Mije van sociale zaken ak-
koord met het door de pvda-kommis-
sieleden Ineke Wind en Van der Moo-
len voorgestelde werkbezoek aan de
sociale dienst van Leiderdorp (Zd.
Holl.) waar de door hen bepleitte
maatregelen al verscheidene jaren in
praktijk worden gebracht.

Die omvatten o.m. een speciaal voor de
verlening van bijstand aan de kliënten
van de gsd in het leven geroepen kolle-
ge, dat volgens Wind en Van der Moo-

len 'voortreffelijk werk doet'.
Aanvankelijk reageerde Van der Mije,
in zijn kwaliteit als voorzitter van de
kommissie van maatschappelijk wei-
zijn, niet bijster enthousiast op het
idee van de socialistiese leden in de
kommissie. Wanneer je een bezoek
aan Leiderdorp brengt moet je je ook
elders gaan oriënteren, meende hij. En
wie beschikt er nu over zoveel tijd om
al die plaatsen af te werken ? Hield de
wethouder echter nog een slag om de
arm, de meerderheid van de kommissie
wees het voorstel van de pvda resoluut
van de hand'. 'Hiermee gaan we op de
stoel van de voor het beleid verant-
woordelijke wethouder zitten', zei de
demokraat Van Erp onder bijval van
de leden van het cda en de vvd. En
met deze uitspraak leek een bezoek
aan Leiderdorp van de baan. Maar Van

der Mije schijnt er nu toch wel iets in te
zien en op de morgenavond te houden
openbare vergadering van de kommis-
sie van maatschappelijk welzijn vraagt
hij de leden een datum voor een visite
aan de sociale dienst van Leiderdorp
te willen vaststellen,
Zonder op de resultaten van een bezoek
aan Leiderdorp vooruit te lopen, kan nu
al worden gezegd dat de door de pvda
voorgestelde maatregelen ter verbete-
ring van de sociale dienst aanzienlijk
meer kans maken op een serieuze be-
studering door de welzijnskommissie
dan in de afgelopen periode het geval
is geweest.
De agenda voor de kommissievergade-
ring, die om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis begint, vermeldt verder de be-
handeling van o.a. een ontwerpover-
eenkomst voor een gemeenschappelijke
drinkwaterproduktie in Zuid:Kenne-

Zondag is het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen de kompetitie '79-'80
gestart met een 0-1 zege op ADO'20.
De kustbewoners hebben hun aanhang
wel lang in spanning gehouden, want
het winnende doelpunt kwam pas op
de valreep van de ontmoeting tot stand.
Toen iedereen zich verzoend had met
een gelijk spel scoorde drie minuten
voor het einde Marcel Schoorl de win-
nende goal in het net achter keeper
Pesch. Doordat de overige vijf in de
kompetitie gespeelde wedstrijden in
een gelijk spel eindigden, plaatste
Zandvoortmeeuwen zich direkt al aan
de kop van de ranglijst.
Overigens valt over het eerste treffen in 't
nieuwe seizoen, dat plaats vond op het
sportpark 'De Vlotter', niet veel te
melden. In de eerste twintig minuten
deden beide ploegen niet veel meer dan
eikaars krachten af te tasten en eventu-
ele zwakke plekken op te sporen. ADO
was daar het eerst mee gereed en ging
tot de aanval over. De door de offensieve
kracht van de gastheren enigzins over-
rompelde verdediging van Zandvoort-
meeuwen wist doormiddel van veel
kunst en vliegwerk - w.o. het kwistig
hanteren van de buitenspelval- de
aanvalsgolven van ADO te breken.
Maar zonder het alerte optreden
van doelman Steffers zou het elftal
het toch niet hsbben gerpci. Steffers
verrichtte wonderen onder en vaak
ook voor de doelpalen.
Na rust waren beide elftallen afwis-
selend in de aanval en de verdediging
en deden hun best een beslissende
voorsprong te nemen. Toen niemand
er meer in geloofde dat de één de an-
der de baas kon worden, gaf Chris Jong-
bloed een voortreffelijke pass naar
Marcel Schoorl. De bal kwam precies
voor de voeten van Marcel tot stilstand
en die aarzelde geen moment om op-
nieuw snelheid aan het leer te geven.
In de enig.Qoede richting : het doel
van ADO. Achter in het net van de
thuisklup kwam de bal voor de twee-
de keer tot stilstand en dat leverde
Zandvoortmeeuwen eergisteren de
zege op.

merland en een streekregeling voor
de uitvoering van de nieuwe wet voor
het ambulancevervoer.



4-partijenplan
voor de noordbuurt

familieberichten
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omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudf bv/Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

PubJieke werken hebben het 4-partïj'enpIan, dat vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering gelan-
ceerd werd, in kaart gebracht. De punten waarop dit plan afwijkt van het voorstel van b en w zijn de
volgende :
het Gasthuisplein wordt vrij van auto's gehouden, de Pakveldstraat krijgt vanaf de Swaluestraat één-
richtingsverkeer, en in het Wagenmakerspad, de Sandrinastraat, de Kruisstraat, de Stationsstraat en
de Brugstraat is de rijrichting omgedraaid, en tenslotte heeft het bovenste stukje Prinsenhofstraat
tweerichtingsverkeer gekregen.

omroepertjes
bellen 2135

provincie ziet circuit
ook niet meer zitten
Wanneer gedeputeerde staten van IMoord-
holland een verklaring van geen bezwaar
zouden afgeven voor het verrichten
van grondwerkzaamheden voor het
maken van een nieuwe bocht in het
circuit betekent dit niet dat het be-
stuur van de provincie instemt met .
het voortbestaan van de racebaan tot
1988.net jaar waarin het kontrakt tus-
sen de gemeente Zandvoort en de Ce-
nav afloopt.

Gedeputeerde IJff verklaarde dit vorige
week met nadruk tijdens een openbare
bijeenkomst van de provinciale subkom-
missie voor de geluidshinder. Overigens
wilde IJff met deze uitspraak niet de
indruk wekken dat gedeputeerde sta-
ten op het punt staan de hand over het
hart te strijken en de vergunning voor
een nieuwe bocht in de baan te verle-
nen. Bij de beslissing zullen niet alleen
de resultaten van de geluidsproeven
zwaar wegen maar ook de nieuwe wet
op de geluidshinder. Goedkeuring ver-
lenen aan de verdere uitbouw van een
projekt dat straks wellicht op grond
van de wet op de geluidshinder moet
worden beëindigd, leek de provincie-
bestuurder nu niet direkt een staaltje
van weldoordacht beleid.
Tijdens de bijeenkomst van de subkom-
missie, die in hoofdzaak was gewijd
aan een uiteenzetting van het doel van
de jongste geluidsmetingen, bleken de
leden weinig vertrouwen te hebben in
een doelmatige kontrole op de nale-
ving van de afspraken tussen de gemeen-
te en de Cenav, inzake de beperking van
de lawaaioverlast. Afgezien van de te-
genstrijdige verklaringen van het Anti-
circuit-komité en het gemeentebestuur
over de naleving van de voorschriften
zijn er aanwijzingen dat men de zaak
niet in de hand heeft. Zo trekken de

rijders zich niets aan van het verzoek
van de circuitdirektie geluiddempers
te gebruiken en beslissen eigenmach-
tig of er al dan niet met de dempers
wordt gereden. Over de gezindheid
van de leden van de subkommissie ge-
luidshinder inzake het circuit kan
geen misverstand bestaan : wanneer
het aan hen ligt haalt de baan zelfs
1980 niet meer.
Ook gs willen van het circuit af.
Lawaaioverlast in Zandvoort en naaste
omgeving, het blokkeren van de wo-
ningbouw tengevolge van de geluids-
terreur en de verkeersproblemen tij-
dens de racedagen hebben de provin-
cie tot het inzicht gebracht dat
de racebaan moet verdwijnen. Het gaat
er alleen nog om wie en op welk ogen-
blik het vonnis zal uitspreken en de
eksekutie voltrekken : de provincie
door het afwijzen van de s-bocht, het
rijk met de nieuwe wet op de geluids-
hinder of de gemeente Zandvoort
door opzegging van het kontrakt met
de Cenav.

antiekbcurs
IN V&D

Verwulft - Haarlem

van 5 t/m 15 - 9 -1979

Gratis taxatie en gelegenheid tot inbreng/
verkoop van eigen antiek,

Telef oniese inlichtingen 01820 - 23848

t
In de ochtend van 31 augustus is rustig en vredig
ingeslapen de door ons zeer geliefde

PAVANKEMENADE

THEODORUS JOSEPHUS
Hij heeft ons allen zeer liefgehad.

Zijn kinderen, klein-
kinderen, familie en

. vrienden.

Zandvoort, 31 augustus 1979
Kostverlorenstraat 106.

De Eucharistieviering en teraardebestelling heeft
hedenmorgen plaatsgevonden.

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden in de
Maria Stichting te Haarlem van ons is heengegaan
mijn lieve man en onze broer, zwager, neef en ons
aller oom Jan

JOHAN JURRIAAN DOLL
Echtgenoot van Maria Francina Berger

op de leeftijd van 81 jaar.

Uit aller naam :

M.F. Doll-Berger

Za/idvoort, 2 september 1979.
Haarlemmerstraat 64

»
De Eucharistieviering heeft plaats op donderdag
6 september a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort, waarna om plm.
13.30 uur de bijzetting in het familiegraf op
het RK Kerkhof St. Barbara, Spaarndammerdijk
312 te Amsterdam.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

Thuis liever geen bezoek.

sept.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

H.W.
10.48
12.14
00.59
02.03
03.00
03.49
04.38
05.13
06.02
06.48
07.31
09.11
09.11
10.14
11.40

L.W.
18.53
20.20
09.06
10.09
11.03
11.55
12.42
13.19
14.05
14.55
15.33
17.14
17.14
18.19
19.46

H.W
23.26
_.-
13.36
14.40
15.29
16.15
17.01
17.44
1 8.-30
19.13
19.57
21.39
21.39
22.50
00.20

L.W.
07.29
08.00
21.40
22.44
23.33
00.18
01.04
01.48
02.35
03.16
04.00
05.53
05.53
06.54
08.26

Gisteren vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van het ver-
bouwde Dr. G.J. Plantinghuis aan de Kostverlorenstraat, en de op het terrein ver-
rezen drie nieuwe units. Aardig detail : bij alle verbouwingen en vernieuwingen
kon de speelzaal in zijn geheel gehandhaafd blijven. Alleen de kasten langs de
muur, waarvan op de kaart rechts één-duidelijk zichtbaar, moesten verdwijnen
omdat er een betere oplossing gevonden was voor het opbergen van het speel- .
goed.
Over het gerenoveerde Dr. Plantinghuis, de voormalige Amsterdamsche Vacantie
Kolonie, waar tot 1973 inderdaad alleen kinderen uit Amsterdam werden opge-
nomen, meer in de koerant van a.s. vrijdag.
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eanduoorrse
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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n. h. kerk zet gezin met 4 kinderen op straat
Het echtpaar Meertens en hun vier
kinderen in de leeftijd van 3 tot 9
jaar werden .gisterochtend uit hun
woning aan de Kostverlorenstraat
gezet. De aanleiding daartoe is niet te
vinden in huurschuld of onbehoorlijk
be.'jeer, en evenmin in een op speku-
latiewinst beluste huisjesmelker. Eige-
naresse van het kapitale pand is n.l. de
Zandvoortse Nederlands Hervormde
Kerk, die het wilde ontruimen ten
behoeve van de juist deze week be-
noemde 2e predikant, een 26-jarige
vrijgezel uit Rotterdam. Het gemeen-
telid mevrouw Meertens kreeg daardoor
geen uitstel meer.

Het begin van de tragedie ligt echter in
. november 1978, toen de N-H kerk per
advertentie woonruimte aanbood voor
de vier wintermaanden. In de jaren '60
was het verhuren .van woonruimte in
de winter nog door een gemeentelijke
verordening verboden, juist om moei-
lijkheden te voorkomen, maar op last
van Den Haag moest de verordening in
1974 weer ingetrokken worden. Het
echtpaar Meertens, dat in Friesland
woonde, reageerde evenwel op de ad-
vertentie met de gedachte om vanuit die
woning andere woonruimte in Zandvoort
of de Randstad te vinden, bovendien kon
de man werk krijgen in Zandvoort. Dat>
hun verhuizing terug naar de Randstad
een sprong in het duister bleek, onder-
vonden de Meertens al spoedig na hun
vestiging in Zandvoort. De wachtlijst
van woningzoekenden in Zandvoort is
niet voor niets groeiende. In april richt--
te de Meertens zich dan ook tot de
N-H kerk met het verzoek langer in de
woning'te mogen blijven, omdat zij er
nog niet in waren geslaagd een passende
woonruimte te vinden. Het antwoord
bestond uit de sommatie om de woning,
op de kontraktueel afgesproken datum,
leeg op te leveren. Bij gebrek aan ver-
vangende woonruimte kon daar echter
niet aan worden voldaan, en ook in-
schrijving als woningzoekende in Zand-

burgerlijke stand

27 augustus - 3 september 1979

overleden : Aleida Jacoba Becker,
geb. Minoli, oud 85 jaar.

ondertrouwd : Johannes Peters en
Johanna Christina Visser.

getrouwd : Cornelis Gijsbert Zwem-
mer en Sandrina Rosenboom ; Joseph
Alphons Molenaar en Yvonne Winter-
mans ; Herman van der Klauw en Martje
Bos.

overleden buiten de gemeente : Ja-
coba Rosekrans, geb. Koper, oud 51
jaar ; Viktoria Koper, geb. Ma'usle, oud
80 jaar ; Johan Lucas Paternotte, oud
72 jaar ; Theodorus Josephua van Keme-
nade, oud 81 jaar ; Johan Jurriaan Doll,
oud 81 jaar.

waterstanden

sept.
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

H. W.
04.38
05.13
06.02
06.48
07.31
09.11
09.11
10.14
11.40
01.09
01.42
02.40
03.19
03.54

L.W. H.W

12.42
13.19
14.05
14.55
15.33
17.14
17.14
18.19
19.46
09.13
09.46
10.41
11.24
11.58

17.01
17.44
18.30
19.13
19.57
21.39
21.39
22.50
00.20

14.14
15.03
15.44
16.13

L.W.

01.04
01.48
02.35
03.16
04.00
05.53
05.53
06.54
08.26
09.31
22.17
23.06
23.47
00.17

voort was niet meer mogelijk, omdat
de heer Meertens inmiddels een werk-
kring in Amsterdam had aangenomen,
en dus niet meer ekonomies gebonden
was aan Zandvoort. In Amsterdam be-
staan echter ellenlange wachtlijsten, en
ook Alphen a/d Rijn, als derde eventu-
eel gewenste woonplaats, heeft een*
wachtlijst voor woningen voor tenmins-
te twee jaar.
Daarop spande de N-H kerk een kort
geding aan met de eis de woning te ont-
ruimen, met als resultaat een gerechte-
lijk bevel voor de Meertens daaraan te
voldoen.
"Juridies hadden we geen been om op te

staan", aldus het echtpaar "en we wa-
ren ook best bereid deze woning te ont-
ruimen. Maar waar moesten we naar
toe? "
Wanhoopsbrieven aan b en w bleven
zonder resultaat, totdat de sociale dienst
een gemeubileerde flat kon aanbieden.
"In afwachting van de beslissing van
het echtpaar dit aanbod te aanvaarden,
werd de deurwaardelijke uitzetting een
week verschoven, maar de flat kon niet
geaksepteerd worden. "Hij was inge-
richt voor 4 personen, wij zijn met z'n
zessen. Bovendien was de huurprijs veel
te hoog f. 1.100,-per maand. Welis-
waar zou sociale zaken het verschil

met onze huidige huurprijs (f. 800,-
red) bijpassen, maar dat wordt door
de kosten van de opslag van onze meu-
belen weer teniet gedaan'.
Gisterochtend was het dan zover. Op last
van de deurwaarder werd de woning aan
de Kostverlorenstraat door pw leegge-
haald. Een belangstellende buurvrouw
kwam nog vragen of dat schattige ka- •
cheltje niet te koop was. Op de vraag
van de Zandvoortse Koerant wat nu te
doen, antwoordde het echtpaar : "we
weten het nog steeds niet, naar de po-
litie, of het gemeentehuis, of de N-H
kerk, daar is in ieder geval genoeg
ruimte voor onze kinderen om te spelen.

nieuwbouw plantinghuis
een aanwinst
Net als op 3 september, de dag waarop
de Amsterdamse wethou Ier Irene Vor-
rink het gerenoveerde Dr. Plantinghuis
opende, wapperde ook jongstleden
woensdag de nederlandse driekleur
naast de amsterdamse en Zandvoortse
vlag in de voortuin van het kinderhuis,
nu als welkom voor de circa 300 ge-
nodigden die uit hoofde van hun be-
roep of in verband met de verbouwing
tot een prettige relatie met het Dr.
Plantinghuis waren komen te staan.

Sinds er twee jaar geleden met de nieuw-
bouw was begonnen, waarbij eerst de
hele eerste etage uitgebroken moest
worden, is het vaak behelpen geweest,
vertelde groepleidster Ingrid Groothuis,
die net als haar kollega's dolgelukkig
is-met de nieuwe behuizing voor haar

mevr. Kraan - Meeth

pupillen. Maar ook voor het personeel
is de verbouwing van groot belang ge-
weest : de vroegere eetzaal heeft een
metamorfose ondergaan en is omgeto-
verd tot een gezellige koffiekamer met
leuke stoelen en dito gordijnen. De
meubels in de stafruimte zijn van blank
hout met blauwe kussens, de admini-
strateur heeft een heel plezierig onder-
komen en de kamer van de dokter is
ronduit genoegelijk. Niets is er te be-

speuren van dat eng-aandoende ste-
riel witte, maar gewoon gezellig, war-
me kleuren en veel planten. Het voor-
naamste zijn echter de units, de woon-
eenheden voor groepjes van acht, hoog-
uit negen kinderen, waar vier leidster
zorgen dat het er allemaal naar wens
verloopt. Zo'n groep is eigenlijk een
gezin met jongens en meisjes van ver-
schillende leeftijden. Net als in andere
gezinnen slapen ze met z'n tweeën,
soms met z'n drieën op een kamer,
waar ze allemaal hun eigen hoekje, hun
eigen prikboord, hun autootjes en hun
poppen hebben. Het oudste meisje
Maud. is met haar 13 jaar een beetje
bevoorrecht, maar dat zijn oudste
kinderen vaker. Ze heeft een kamertje
helemaal voor zich alleen en ze wil
graag dat je twee keer klopt voordat
je naar binnen gaat. Dat deden we
dus, maar ze was er niet en toen zijn
we zo maar even naar binnen gestapt
en zagen de leukste kamer die een
meisje van dertien met haar voorliefde
voor prulletjes, frutseltjes en dat soort
toestandjes zich maar kan wensen. De
huiskamer, groot, met een eethoek en
een zitje, is, zoals elk gezin, de centrale
plek, waar het gezellig is en waar de
broodmaaltijden worden gebruikt.
(Het warme eten wordt met alle be-
woners van het Dr. Plantinghuis, groot
en klein, gezamenlijk genuttigd), ledere
unit beschikt verder over een open

keukentje en een douche en wasgele-
genheid, terwijl zich achter de open-
slaande deuren naar de tuin een royale
zitkuil bevindt. De kinderen van het
Dr. Plantinghuis. en dat zijn er op het
ogenblik acht en veertig, bezoeken de
scholen in Zandvoort, mogen hun vriend-
jes en vriendinnen meenemen en hoe-
ven zich wanneer het geen weer is om
in de speeltuin bezig te zijn (ook de
speeltuin is een nieuwe aanwinst) geen
minuut te vervelen, in de grote biblio-
theek staat een televisietoestel en op de
derde verdieping is er een handenarbeid-
lokaal met een aangrenzende ruimte
voor klup-besprekingen.
Ter gelegenheid van de opening werden
er tal van bloemstukken ontvangen,
maar ook boeken, puzzels en speel-
goed. Een speciale vermelding ver-
dient het wandkleed dat de leidsters
met elkaar hebben gemaakt, voorstel-
lende een oog met in de pupil een
kind in wording. Het heeft terecht een
ereplaats gekregen in het vernieuwde
kinderhuis, waarvan de amsterdamse
architekt H. Knijtijzer in samenwer-
king met het Zandvoortse aannemers-
bedrijf Plevier & Zoon iets heel bijzon
ders heeft gemaakt.

• Dinsdagmorgen is op 44-jarige leef-
tijd in het Wilhelmina Gasthuis te Am-
sterdam de heer L.A.M.M. Duivenvoor-
de overleden. De heer Duivenvoorde
vervulde een aktieve rol in het zand-
voortse bedrijfsleven als voorzitter van
de federatie Handelsvereniging/Hanze,
bestuurslid van de VVV en het Kon.
Ned. Ondernemers Verbond. Verder
was hij een van de oprichters van de
Stichting Hippodrome Zandvoort,
waarvan hij tevens de eerste voorzitter
was. In die funkties toonde Duiven-
voorde zich een warm pleitbezorger
voor de verbetering en uitbreiding van
de toeristiese akkommodaties in de
badplaats. Zandvoort moest volgens
hem alles in het werk stellen om zijn
posities als vakantieoord te handha-
ven. De krematie van de overledene
heeft vandaag onder grote belangstel-
ling plaats gevonden in Driehuis-Wes-
terveld.

• Het korps van de gemeentelijke re-
servepolitie heeft in de kategorie po-
litiegroepen voor de derde keer de jaar-
lijkse Airbornemars gewonnen. In
1973 en '77 eindigden de Zandvoortse
reservisten eveneens op de eerste plaats.
Aan de Airbornemars, die afgelopen
zaterdag voor de 33ste keer in Ooster-
beek (Gld.) werd gehouden, namen
dertigduizend wandelaars deel. Onder
hen leden van vierentwintig politie-
korpsen, die tijdens de tocht werden
beoordeeld op houding en eksersitie.
Voor het behaalde resultaat mochten
de reservisten bij hun thuiskomst de
gelukwensen van burgemeester Ma-
chieisen en zijn echtgenote in ont-
vangst nemen.

« Van 14 september tot en met 7 ok-
tober eksposeren de leden van de foto-
kring Zandvoort hun werk in het kul-
tureel centrum aan het Gasthuisplein.
De tentoonstelling -die in de plaats
komt van de eksposities die vroeger
rond de Paasdagen in het Gemeen-
schapshuis werden gehouden- wordt
volgende week vrijdag om circa
20.00 uur geopend door de waarne-
mend voorzitter van het centrum, de
heer C.J. Wagenaar. De foto's van de
kringleden zijn dagelijks te bezichti-
gen van 14.00 - 16.00 uur. Maandags
en dinsdags is het pand gesloten.

• Bij de onlangs gehouden windsurf
wedstrijden om de Brandingcup legde
bij de heren Wouter Egas beslag op de
eerste plaats. Bij de dames was dat
Martine van Soolingen. Aan de wed-
strijden namen intotaal tweeëntach-
tig windsurfers deel.

• Voor Zandvoort bestaat geen mo-
gelijkheid om in aanmerking te ko-
men voor gelden uit rijks-schatkist om
een nieuwe riolering in de noordbuurt
om te financieren. Dit hebben b en w mee-
gedeeld aan het vvd-raadslid Rita de
Jong, die het kollege attent had ge-
maakt op de bestaande sulDsidierege-
ling van het rijk t.b.v. rioleringswerk-
zaamheden. Alleen die gemeenten
kunnen van de regeling profiteren die
het karwei geheel voor eigen rekening
moeten bekostigen. In Zandvoort is
dat niet het geval omdat de vernieuwing
van het buizenstelsel in de noordbuurt
grotendeeld wordt gedekt door de in-
komsten uit de grondverkoop in de
buurt. Er is dus geen greintje kans dat
het rijk een subsidieverzoek van de
gemeente zou inwilligen, aldus b en
w.

eanduaortse hoeranr



rapport vertelt kommissie
geen nieuws
over woningbehoefte tot 1993

familieberichten familieberichten

Wat in het rapport van het sociografisch
bureau De Meerlanden wordt vermeldt
over het aantal woningen dat Zand-
voort tot m de eerste helft van de ja-
ren negentig nodig heeft om te kun-
nen voldoen aan de vraag .wisten de
leden van de kommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening al. Voor
hen bracht het rapport geen verplette-
rende tijding. Zij werden er niet door
verrast en raakten er evenmin van
ondersteboven.

En wat wisten de kommissieleden over
de toekomstige woningbehoefte in de
gemeente nog voor het rapport van De
Meerlanden was verschenen ? Dat de
gezinssamenstelling verder zal verdun-
nen, het aantal alleenstaanden met
rasse schreden zal toenemen evenals de
vergrijzing en dat Zandvoort voor deze
kategorien tot in de jaren '90 circa dui-
zend huizen nodig heeft. Voor ruim
vierhonderd woningen is er nog grond
binnen de gemeentegrenzen, maar wan-
neer die woningen zijn gebouwd en be-
woond moeten de woningzoekenden
elders worden gehuisvest. In Noronstad
bijvoorbeeld, een plaats die in de Haar-
lemmermeer speciaal wordt gebouwd
voor hen die in Zandvoort en de ande-

Over de start van het nieuwe voetbal-
seizoen mag het eerste elftal van TZB
zeker niet klagen. Afgelopen zondag
speelde de ploeg van trainer-coach Van
Denzen 1-1 gelijk tegen Vogelenzang,
een klup die voor de kompetitie '79-
'80 een aantal spelers uit de hoofd-
klasse van de amateurs heeft aange-
trokken.

Het kan niet worden ontkend dat TZB
zich in het begin van de ontmoeting
door deze geroetmeerde en technies
bekwame spelers liet imponeren. Maar
gaandeweg kwamen de kustbewoners
er achter dat de cracks niet ononver-
winnelijk waren en het in ieder geval
moesten afleggen tegen keeper Bram
Puls, die hen geen schijn van kans gaf
de goalpalen te passeren. Want wat de
spitsen van Vogelenzang ook onderna-
men Puls wist van geen wijken. Door zijn
optreden kreeg TZB voldoende zelfver-
trouwen om het timide spel te laten
varen en in de aanval te gaan. Eric Lef-
ferts, Guus Roskam, Rob van der Mije
en Ab en Leen Bol maakten het de
verdediging van Vogelenzang in de
laatste vijftien minuten van de eerste
helft bijzonder moeilijk. Ab Bol knal-
de in de 40e minuut op slechts enkele
meters afstand van het doel de bal te-
gen de paal en Leen vuurder rakelings
naast de goal. Nee, TZB was niet be-
nauwd meer voor de eks-hoofdklassers
in de gelederen van de tegenstander.
Na de rust gooiden de spelers uit de
badplaats zelfs alle remmen los en
lanceerden de ene aanval na de an-
dere op de verdedigingslinie van Vo-
gelenzang. Die bezweek in de 9e mi-
nuut onder druk van een gezamenlijke
aktie van Ab Bol en Peter Auberlen.
Eerstgenoemde schoot het leer hoog in
de richting van Auberlen, die, omringd
door verdedigers van Vogelenzang, als
een veer m de lucht sprong en de bal
achter de goaly van de tegenpartij kop-
te, 1-0.
Voor Vogelenzang en zijn hoofdklas-
spelers was deze achterstand onver-
teerbaar en het elftal gaf zich alle
moeite de hatelijke nul van het score-
bord te vegen. Dat moment leek aan-
gebroken toen de scheidsrechter een
penalty aan Vogelenzang toewees,
wegens een overtreding van een TZB-
verdediger in het strafschopgebied.
Maar keeper Puls bleek opnieuw on-
verbiddelijk en wist de bal uit het net
te houden. De doelman van Vogelen-
zang deed wat koelbloedigheid betreft
overigens niet voor Puls onder,toen hij
even later een strafschop van TZB
moest verwerken. Ondanks zijn schut-
terskwaliteiten zag Ab Bol geen kans
hem te passeren. Vogelenzang bleef
uitzien naar een geschikte gelegen-
heid om de gelijkmaker te scoren.
Die kans kwam 9 minuten voor het
eindsignaal en werd door linksbuiten

re Kennemergemeenten straks geen wo-
ningen meer kunnen krijgen.
In het rapport van De Meerlanden
wordt nog eens haarfijn en langs we-
tenschappelijke weg uit de doeken ge-
daan waarvan onze bestuurders grof-
weg al op de hoogte waren. Er moe-
ten vanaf nu tot in de eerste helft van
de negentiger jaren nog duizend hui-
zen bij en voor meer dan de helft van
dit aantal heeft Zandvoort de ruimte
niet. Het wordt met de woningbouw
in Zandvoort 'voetballen op een vier-
kante meter' voorspelde burgemees-
ter Machielsen en paar jaar geleden.
En het ziet er naar uit dat dit bewaar-
heid wordt. Dinsdagavond werden er
tijdens de behandeling van het rapport
enkele suggesties voor een mogelijke op-
lossing gedaan door de leden van de
kommissie van algemene zaken. Pvda-
afgevaardigde Toonen dacht aan de
totstandkoming van grote bouwpro-
jekten in de sociale sektor.alsmede
het terugdringen van het tweede wo-
ningbezit. De liberaal Joustra zag het
meer in een aktief aankoopbeleid
door de gemeente van kapitale wonin-
gen die geschikt kunnen worden ge-
maakt voor het onderbrengen van
meerdere huishoudens. Inspraak-nu-

kommissielid Flieringa vond dat we
alles in het werk moesten stellen om
te bouwen waar fn Zandvoort nog kan
worden gebouwd. Maar, zo liet hij er
op volgen, dan moeten rijk en provin-
cie eens ophouden roet in de bouw-
plannen van de gemeente te gooien.

' Daar wordt ik soms ziek van^ zei de
dokter.
Een vierde en zeer stoutmoedige mo-
gelijkheid werd gelanceerd door de
op de kommissie aanwezige samen-
steller van het rapport: de renovatie
van bestaande flats van viei -vijfka-
mer woningen tot kleinere wooneen-
heden voor alleenstaanden, echtpa-
ren zonder kinderen of andere samen-
levingsvormen. Op dit moment wordt
het idee in enkele woonkernen in de
Haarlemmermeer onderzocht. Wan-
neer deze gedacht uitvoerbaar blijkt
hoeft straks geen Zandvoorter naar
Noronstad. De naam alleen al doet je
de koude rillingen over de rug lopen.

nieuws
kort & klein

Blankert uitstekend benut. Zelfs de
onbuigzame Bram Puls had er dit keer
geen afdoend antwoord op en moest
de bal -zij het met een spijtige blik in
de ogen- laten gaan, 1-1. Nogmaals, over
dit resultaat mag TZB zeker niet ontevre-
den zijn.

Eergisteren vierde The Zandvoort
Boys het zilveren jubileum met een
door veteranen gespeelde voetbalwed-
strijd op de velden van het thuishonk
aan de Kennemerweg en een receptie
in de kantine van de vereniging. Het
bestuur van TZB mocht de gelukwen-
sen in ontvangst nemen van burge-
meester Machielsen en wethouder Ter-
mes van sportzaken, deputaties van
zusterverenigingen en tal van vrienden
en bekenden.

De uitslagen van de eergisteren gehou-
denbadmintonwedstrijden voor de
kluptitel van BC Lotus luiden :
dames-enkel : G. Koornstra-K. Beekhui-
zen 11-0; 12-10.
heren-enkel : E, Wijting-J. Enderman,
15:10; 15-1 2;
dames-dubbel : A. Frank/G. Koornstra
- K. Beekhuizen/A.v.d. Mije 15-19;15-9.
heren-dubbel: R. Wetzel/P.v.Wijk -
F. v. Vechgel/ E. Wijting 1 5-1 1 ;1 7-14.

A.s. zondag gaat in de Pellikaanhal de
nieuwe kompetitie voor de volwassenen
en de jeugd van start. De navolgende
teams zullen elkaar in de hal ontmoe-
ten :
Lotus 1 - Umond 2
Lotus 2 - Enkhuizen 1
Lotus 3 - l. B. M. 1
Lotus 4 - Diemen 1
Lotus 5 - Umond 3
Lotus 6 - Velsen 6
Lotus 7 - Waterland 4
Lotus 8 - Umond 5
Lotus 9 - l. B. M. 6
Lotus 1 0 - Bergen 6
Lotus11 - I. B. M. 7
Jeugd :
Lotus A1- Umond A1
Lotus B1— Velsen B1
Lotus B2- Umond B1
Lotus B3- Treffers B1
Lotus C1— Umond C1

• In verband met de herbestrating van
de Zandvoortselaan tussen de Tol en
de aansluiting van de Dr. C.A. Gerke-
straat zal dit gedeelte vanaf maandag
10 september a.s. tot aan de voltooiing
van de werkzaamheden voor het auto-
en busverkeer gesloten zijn.
Gedurende de uitvoering van het pro-
jekt zal het éénrichtingsverkeer in de
Gerkestraat tussen de Tolweg en de
Zandvoortselaan tijdelijk worden opge-
heven, zodat auto's en bussen in beide
richtingen van dit gedeelte van de Ger-
kestraat gebruik kunnen maken. Voor
een zo veilig mogelijke doorstroming
van het verkeer zal aan de noordzijde
van de straat niet geparkeerd mogen
worden. Voor de bewoners van de
huizen aan het te bestralen gedeelte
van de Zandvoortselaan zal-voorzover
de werkzaamheden het toelaten -de
rijweg van de laan in de richting oost-
west worden opengesteld. De bewoners
van de straten ten zuiden van de Gerke-
straat wordt aangeraden tijdens de
werkzaamheden zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van de roete via de
Frans Zwaanstraat en de Tolweg.

• Nu het vakantieseizoen is afgelo-
pen wordt met ingang van morgen de
zaterdagopenstelling van het postkan-
toor aan de Louis Davidsstraat beèïn-
digd. Met ingang van a.s. maandag gel-
den weer de gebruikelijke uren waar-
op het kantoor voor het publiek toe-
gankelijk is; op de werkdagen van
08.30- 19.00 uur.
De zelfbedieningsruimte is met ingang
van 6 september weer voor de gebrui-
kers opengesteld.

t
Tot onze diepe droefheid is op 4 september, na een kortstondige ziekte,
toch nog onverwacht overleden, mijn lieve man en onze lieve vader

LEONARDUS ANTONIUS MARTINUS MARIA DUIVENVOORDE
echtgenoot van Phili Michalides

op de leeftijd van 44 jaar,

Zandvoort : Ph.M. Duivenvoorde-Michalides
John
Léjo
Robin

Zandvoort, 7 september 1979
Burg. van Fenemaplein 4-10
Hotel "Keur"
Zeestraat 49-51, Zandvoort

De Eucharistieviering en de crematie hebben heden plaatsgevonden.

eSKaWé EN 't SJEKKIE OPENEN
GEZAMENLIJK HET SEIZOEN '79-'80

Aanstaande zaterdag, 8 september star-
ten het sociaal-kultureel werk op Nieuw
Unicum (het eSKaWé) en het wijkcen-
trum in Zandvoort-noord 't Stekkie ge-
zamenlijk hun nieuwe seizoen 1979 -
1980. Daarmee zetten zij hun vorig
jaar begonnen samenwerkingsverband
voort. De feestelijke openings- en in-
formatiedag vindt plaats in Nieuw-Uni-
cum, resp. op 'de Brink' en in het
'Packhuys'. Iedereen is welkom tussen
's morgens 10 uur en 's middags 4 uur.
Het Nationaal Rheumafonds zal het
gebeuren luister bijzetten met een
'kreatieve demonstratieploeg'.
In het nieuwe seizoen zullen een aan-
tal nieuwe aktiviteiten van start gaan.
In 't Stekkie zullen b.v.-donderdags-
avonds soos-avonden gehouden wor-
den, en op de woensdagmiddagen een
kinderaktiviteiten-soos. In Nieuw-Uni-
cumzal de kursus rolstoeldansen be-
halve volksdansen ook stijldansen
gaan omvatten. Verdere informatie
en het programmaboekje zijn verkrijg-
baar bij 't Stekkie, Fahrenheistraat 7,
Zandvoort-noord, tel. 6055 (na 3 uur),
bij de sekretaresse van 't Stekkie me-
vrouwH. Risseeuw, Lorentzstraat
224, tel. 4653 en bij het eSKaWé-bu-
ro Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan
165, Zandvoort, tel. 5441, toestel
135 of 256.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 9 september a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeensch.

geref./herv. dienst.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 9 september a.s.:
10.00 uur : Gemeensch. dienst in de geref.

kerk. Ds. P.van Hall.
19.00 uur : Ds. A. Heizeveldtte Haar-

lem-oost

PROTESTANTENBOND
zondag 9 september a.s.:
10.30 uur : Ds. A. Noorman, n.h. Bus-

sum.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 september a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 9 september a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : euchastistieviering mmv. f

Caeciliakoor.

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 7 en zondag 8 september 1979:
Zuster A. E. Boschma, Linnaeusstraat 7
f lat 4, te. 4277.

( LM. )

HN

CIRCUIT
VAN

INDMDORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.
en

Zo.

Licentiehouders'knac
training.
Politie Bilthoven
rijvaardigheidslezzen
Politie Bilthoven
Politie Amsterdam
rijvaardigheidslessen
Politie Utrecht
rijvaardigheidslessen
Licentiehouders knac
training

Trophy of the Dunes
internationale autoraces

Inlichtingen
Tel. 8284

STRANDPAVILJOEN

TE KOOP GEVRAAGD

SKOL Brouwerijen b. v.
p/a Parklaan 26 - Haarlem
Telefoon 023-31 61 81

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge
artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat de gemeente-
raad bij besluit van 28 augustus 1979 op grond
van artikel 21 van deze wet heeft verklaard,
dat voor het perceel Keesomstraat 32 een
bestemmingsplan wordt voorbereid.

Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening
waarop met rode omlijning het perceel is
aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie
(bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
ter inzage.

Zandvoort, 3 september 1979
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat met ingang van 10 september 1979 gedurende
14 dagen ter gemeentesecretarie, bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter
inzage ligt een plan tot uitbreiding van de woning
Keesomstraat 32.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethou-
ders bezwaren tegen dit plan indienen.

Zandvoort, 3 september 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.



Openbare verkoping
(ex. art. 1223 BW)

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 20 september 1979 des middags
na 2 uur in de Oprechte Veiling te Haar-
lem aan de Bilderdijkstraat la,
publiek verkopen :

1. het bovenhuis op de eerste en tweede
verdieping met berging in het souter-
rain aan de Diaconiehuisstraat 38-IV
te Zandvoort (horizontale eigendom)
Lasten per jaar circa f. 160,--.
Het gebouw is in 1978 gereedgekomen.

2. de winkel met kelder aan de Passage 44
te Zandvoort.
De ondergrond is tot 24 januari 2019
in erfpacht uitgegeven door de Gemeen-
te Zandvoort tegen een jaarlijkse canon
ad f. 206,72.
Lasten per jaar circa f. 90,--.

Bezichtiging (voor zover mogelijk) dins-
dags en donderdags van 2 - 4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore van de
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zand-
voort (telefoon 02507 - 6841).

oproep
In de nacht van 15 op 16 augustus

. werd de VW-Cabriolet van mijn zoon
gestolen. Kenteken B - WZ - 685 .
Stond geparkeerd op Burg. Engelberts-
straat, ong. bij nr. 40.
Indien U opheldering kunt geven, wend
U dan tot de gemeentepolitie of direkt
tot ons.
Dirnle, Falkenseer Chaussee 21
1000 Berlin 20, tel. 3722484

Haal warmte en kleur in uw huis '
bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Gevraagd voor direkt een serieuze

BEZORGER
voor een middag-wijk in Zandvoort.
Verdiensten f. 50,- per week.

Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij :
Mevrouw Koper dagelijks na 17.00 uur Zuster
Dina Bronderstraat 18, Zandvoort of telefonisch
023-31 2880.

HUISHOUDELIJKE & GEZINSVOORLICHTING

Inschrijven cursussen 11, 12, 13 september
van 19 tot 20 uur.

TOLWEG 10 - TELEFOON 26 83

-3f itorrteitlcrfatbrtjC

ftaltt straat 18 • Zanbtuoct
ïEflcfoon 02507-4490

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Installatie bureau
GROENECTEIN

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*

Tel.

MET TOESTEMMING VAN
KAMER VAN KOOPHANDEL totale MET TOESTEMMING VAN

KAMER VAN KOOPHANDEL

ophef f ings uitverkoop
NA BIJNA 25 JAAR WINKELEN ZIJN WE GENOODZAAKT

WEGENS GEZONDHEIDS REDENEN TE STOPPEN

Dit betekent een totale v< van al onze goederen,
want alles moet weg.

Let
U kunt nu profiteren als nooit te voren.

• t - Let op
ZO ALS U WEET IS ONZE CONFECTIE TOT

maat 54
TOCH GEVEN WIJ OP AL ONZE ARTIKELEN

20 tot 50%
WIJ MOETEN RADICAAL LEEG VERKOPEN

Wij starten met deze
totale uitverkoop vrijdag om

WIJ DANKEN ONZE
GEACHTE CLIENTÈLE

VOOR HET IN ONS GESTELDE
VERTROUWEN

MODEH
S. PILLE

Tot 15 september zijn wij
tot 22.00 uur geopend

Na 15 september dagelijks tot
18.00 uur en zondags tot
20.00 uur.

Vanaf 1 oktober
zondags van 13.00
tot 18.00 uur

KERKSTRAAT 4 TEL. 02507-3397



Voor uw wintervakantie hoeft u niet om te lopen.
Uw Nutsspaarbank boekt u naar waar u maar wilt
Of u nu de lange latten op wilt of de warme stranden meer ziet zitten,
of u binnen Europa wilt blijven of 't over de oceanen zoekt, alles kan.
En gewoon vanuit uw Nutsspaarbank op de hoek.
Vertrouwd. Gemakkelijk.
En goed genoeg voor de meest kritische winter reiziger.
Dus: weg in de winter, wip even bij uw Nutsspaarbank binnen.

ETfUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de woning
GASTHUISHOFJE 15
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka-
mers.
Huurprijs f. 124,25 per maand.
Deze woning is bestemd voor een alleen-
staande, leeftijd 55ijaar of ouder.

2. de eengezinswoning
W. DRAYERSTRAAT 15
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, berging.
Huurprijs f. 203,60 per maand.

B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind.
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

3. de flatwoning
VAN LENNEPWEG 51-6
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, berging.
Huurprijs f. 206,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

4. de eengezinswoning
REINWARDTSTRAAT 7
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, c.v., zolder, berging.
Huurprijs f. 301,10 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-

vergunning voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind.
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

5. de eengezinswoning
LORENTZSTRAAT 24
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, c.v., zolder, berging.
Huurprijs f. 320,65 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

6. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 383
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverw., lift, berging.
Huurprijs f. 487,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

De toewijzing voor deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
ging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de Gemeen-
te Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 11 september 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van het lidmaatschapnum-
mer en geboortedatum ! .
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 13 september 1979 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

RUILWONINGEN
MAAND SEPTEMBER 1979

1. Aangeboden : beneden duplexwoning
VAN LENNEPWEG.
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

2; Aangeboden : boven duplexwoning
NIC. BEETSLAAN.
Huurprijs 144,65 per maand.

Gevraagd : Beneden-duplexwoning
Vondellaan of elders.

3. Aangeboden : flatwoning VAN LEN-
NEPWEG. (even nrs.)
Huurprijs f. 187,25 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning of flat-
woning Sophiaweg.

4. Aangeboden : flatwoning VAN LEN-
NEPWEG (oneven)
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

5. Aangeboden : Eengezinswoning BURG.
BEECKMANSTRAAT.
Huurprijs f. 298,65 per maand.

Gevraagd : Parterre-flatwoning.

6. Aangeboden : flatwoning LORENTZ-
STRAAT (voor alleenstaande).
Huurprijs f. 372,90 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning of flatwo-
ning Keesomstraat.

7. Aangeboden : flatwoning FLEMING-
STRAAT.
Huurprijs f. 459,05 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning in Zand-
voort-noord.

8. Aangeboden : flatwoning LORENTZ-
STRAAT.
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning of andere
flatwoning.

9. Aangeboden : flatwoning LORENTZ-
STRAAT.
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel-
lende huurders van EMM of Gemeentewo-
ningen dienen vóór eind September 1979
schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en lidmaat-
schapnummer en geboortedatum.

omroepers

Te huur
ZOMERHUIS

Telefoon 57 07 of 29 85

Te huur gevraagd
app. of flat (met uitzicht
op zee) geheel gemeub. v.
6 pers. voor dec. en Ie -
14 dgn jan. Brieven onder
nr. 670 buro van dit blad.

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk)>
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw ielijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
9 Oor- en nagelverzorgimj
Hondenspecialisten sinds

1955

Voor afspraken uitsluitend
tel 56 26 na 19 00 uur.

uua/t nadarland

een bank van deze tijd

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
van 20 augustus tot 10 september
de winkel is geopend van 9.00 -17.00 i
en zaterdags van 10.00 - 13.00 uur.
De buitenwijk ligt gedurende bovenge-
noemde periode stil.

ONE HOUR
CLEANING SERVICE
stomerij
Haltestraat 39
tel. 02507 - 2810

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
LidNBM
'JdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.o.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

eanduoorrse
hoeranr

Zoekt u de zon ?
Wij wijzen u

de juiste weg!
Informeert U nader bij :

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 • Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203
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het kompromisplan voor de noordbuurt
Tijdens de raadsvergadering van 28 au-
gustus namen vier partijen (cda, pvda,
d'66 en inspraak nu) bij de verrassen-
de presentatie van hun verkeerscirkula-
tieplan voor de Noordbuurt een ferm
standpunt in. Dit 4-partijenplan werd
door pw verwerkt in een plattegrond,
die de Zandvoortse Koerant dinsdag
j.l. voor u publiceerde.

De bedoeling van de vier partijen was
kennelijk om, gesterkt door hun meer-
derheid in de gemeenteraad, een eind
te maken aan de oeverloze diskussies
die de rekonstruktie van de buurt had
uitgelokt. De verschillende standpun-
ten en wensen, die tijdens het raadple-
gen van de bewoners en bedrijven in
de noordbuurt naar voren kwamen, zijn
echter zowel door b en w als door de
vier partijen begrepen als ondersteu-
nend voor hun respektievel ijke plan-
nen. Desondanks, of juist daardoor
blijken bewoners en bedrijven zich
nauwelijks in de twee plannen te kun-
nen vinden.
Toch nog op zoek naar een bevredigen-
der oplossing heeft de Zandvoortse
Koerant de plannen van b en w en de
vier partijen voorgelegd aan de ver-
keersdeskundoloog H. v.d. Stoep uit
Den Haag, want daar schijnt Zandvoort
zijn adviezen voor moeilijk oplosbare
gemeentelijke problemen (leegstand
koopwoningen) te moeten halen. Na
beschouwing van de twee bestaande
plannen, de wensen van bewoners en
bedrijven in de verschillende delen van
de Noordbuurt, en van het stratenplan
ter plaatse, kwam de deskundoloog in
een Kompromisplan tot een evenwich-
tig gemiddelde van alle verkondigde
meningen en belangen. Als uitgangs-
punt nam hij daarbij het 4-partijen-
plan, dat z.i. voor een aantal verkeers-
techniese verbeteringen vatbaar was,
zonder dat de basisgedachten van het
plan al te zeer zouden worden aange-
tast.
Zo zouden aan de zeezijde van de
Noordbuurt de rijrichtingen van de
Noorderstraat, de Kruisstraat en het
Wagenmakerspad moeten worden om-
gedraaid. Deze omkering biedt als
voordelen, dat het Gasthuisplein van-
af de Burg. Engelbertsstraat direkter te
bereiken en te verlaten wordt, dat de
bejaarden in het Gasthuishofje niet
opgescheept worden met een malie-
molen van doorgaand verkeer rond hun
hof, en dat het bovenste stukje Wage-
makerspad niet gepromoveerd wordt
tot glijbaan of springschans. Om deze
omkering mogelijk te maken moeten
de bovenste stukjes van de Pakveld-
straat en de Prinsenhofstraat van rij-
richting veranderen. Als dan boven-
dien het stukje Prinsenhofstraat tus-
sen Stationsstraat en Brugstraat één-
richtingsverkeer naar beneden krijgt,
wordt de verkeersstroming op de
kruising Prinsenhofstraat / Pakveld-
straat / Stationsstraat aanzienlijk ver-
eenvoudigd, en aldus de vorming van
het verkeersplein in het 4-partijenplan
voorkomen. De Pakveldstraat tussen
Swaluèstraat en Kruisstraat kan dan ,
zoals in het b en w-plan, weer in het
woonerfgebied worden opgenomen,
terwijl tevens wordt voorkomen dat
dit karakteristieke straatje als afsnij-
ding van de bocht Swaluëstraat / Prin-
senhofstraat gebruikt zou worden.
Tenslotte het heetste hangijzer bij de
rekonstruktie van de Noordbuurt : het
Gasthuisplein. De deskundoloog be:
pleit, de raadsmeerderheid ten spijt,
een voorwaardelijk verbindingkje tus-
seh de Kleine Krocht en het Wagema-
kerspad, en wel aan de schaduwzijde
van het plein, de Kerkstraatzijde. De
voorwaardelijkheid van dit verbin-
dinkje zou tot uitdrukking kunnen
komen door het gebruik «r van te be-
perken tot politie, brandweer, ambu-
lances, taksies, leveranciers van de
hpdrijvpn (tot 11 uur) en fietsen. De

YETOiïEKSPLAiX T ( )<) l i ]WtJlJ lT
ICompnomispLan '^,7-*'

9 Afgelopen week hield de politie in
totaal vijf personen aan wegens het
plegen van diefstallen. Drie van hen
werden op heterdaad betrapt bij het
opertbieken van parkeermeters aan
de boulevard Paulus Loot, een vier-
de werd gearresteerd wegens diefstal
in een kamerverhuurbedrijf waar hij
werkzaam was en een vijfde in ver-
band met de ontvreemding van een
bankbiljet van honderd gulden. Een
inbraak in een bakkerij aan de Potgie-
terstraat, waar een bedrag van f. 6500,-
werd gestolen, en in het zwembad 'De
Duinpan', vermist een monitor en een
telmachine, bleef totnogtoe onopge-
lost.

• Bij het oversteken van de rijbaan
van de Burg. Engelbertsstraat ter hoog-
te van de Noorderstraat werd een voet-
ganger door een auto geschept. Met
een zware hersenschudding en een
gebroken rechteronderbeen werd het
slachtoffer overgebracht naar een zie-
kenhuis in Haarlem.

• Door tot op heden nog onbekende
oorzaak raakte zaterdagnacht op de
boulevard Barnaart een auto van de
weg.waarbij de bestuurder waarschijn-
lijk uit de wagen werd geslingerd. De
man, die kort na het ongeval op on-
geveer tien metpr afstand van de auto
werd gevonden, moest met ernstig
hersenletsel in een Haarlems zieken-
huis worden opgenomen.

laatsten omdat zij anders gedwongen
zouden worden tot aanzienlijke omwe-
gen, terwijl zij de rust op het toe-
komstige voetgangersplein nauwelijks
zullen verstoren. De voorwaardelijk-
heid kan verder benadrukt worden
in het profiel van de bestrating, zoals
de aanleg van drempels aan de twee
uiteinden vanpde doorgang en één in
het midden ter hoogte van sociëteit
Duysterghast, verder door versmalling
van de huidige rijbaan zowel ten gunste
van het trottoir als van het plein, ter-
wijl door het plaatsen van sierelemen-
ten niet van het rechte pad afgeweken
kan worden.
Ook het invoeren van een zomer/winter-
regeling zoals al voor de Kerkstraat ge-
bruikelijk is, komt in aanmerking.

En als na de rekonstruktie de grote
rust over de Noordbuurt is neerge-
daald, zou als volgend projekt ter verbe-
tering van het zandvoortse woon-, werk-
en winkelmiljeu wellicht de Haltestraat
in aanmerking kunnen komen. De be-
klemtoning van het winkel-, en inmid-
dels ook uitgaanskarakter van de Hal-
testraat, zou eveneens kunnen gebeu-
ren door versmalling van de rijweg ten
gunste van de trottoirs en door de aan-
leg van verkeersdrempels. Daarmee
zou tevens een eind kunnen komen
aan de lawaaioverlast, die veroorzaakt
wordt door gemotoriseerden, die de
Haltestraat bij wijze van circuit ge-
bruiken voor het trekken van korte
sprints.

REKTIFIKATIE

In de Zandvoortse Koerant van vrijdag
7 september j.l. stond in het artikel on-
der de kop "n.h.-kerk zet gezin met
vier kinderen op straat" abusievelijk
vermeld, dat de 2e predikant een 26-
jarige vrijgezel uit Rotterdam zou zijn.
Inmiddels is officieel bekend gemaakt,
dat de nieuwe bijstand voor parochiaal
werk T. Haitjema heet. De 26-jarige
heer Haitjema woont met zijn vrouw
en drie kinderen nu nog in België,
waar hij zijn studie aan de teologiese
fakulteit van Brussel afrond.

solex-spektakel
trok veel belangstelling
Niet minder dan zo'n vijfduizend toe-
schouwers hebben zaterdagavond
enorm plezier gehad bij een spektakel
dat ongetwijfeld een jaarlijks terugke-
rend evenement gaat worden. De Mo-
tor- en Autoclub 'Zandvoort', die vo-
rige zomer in verband met de viering
van het 150-jarig bestaan van Zand-
voort als badplaats een solex-race door
de Noordbuurt organiseerde, vond het
dertig-jarig bestaan van haar eigen
klup een mooie gelegenheid dit lu-
dieke festijn nog eens ter herhalen.

Ook ditmaal kon zij rekenen op de
medewerking van Sociëteit 'Duyster-
ghast' en zo kon het gebeuren dat za-
terdagmiddag weer de meest vreemd-

mevr. Kraan - Meeth

soortige verhikels op de Rotonde wa-
ren te bezichtigen, terwijl een jury ze
beoordeelde op orginaliteit. De be-
treffende juryleden, te weten me-
vrouw G. Limbach-Nieuwenburg, wét-
houder Termes van sportzaken, koe-
reur Tonio Minestrone, de tweewie-
lerekspert F.N. Beumer en uw ver-
slaggeefster als vertegenwoordigster
van de zandvoortse pers, waren vrij
unaniem in hun oordeel en kwamen
tot de volgende konklusie : firma
A.K.Z. uit Zaandam werd eerste met
een viermotorige Zaanlander, gevolgd
door Fred Beumer, Amsterdam, die
een russiese maanlander zou gaan be-
rijden. J. Olthof uit Beverwijk had een
racemotor met zijspan gekontrueerd en
de vierde prijs was voor het Vut-team
dat zijn krachten op een zes-zadelig
voertuig wilde beproeven.
Een aantal rijders moest worden afge-
wezen omdat hun kreatie niet aan de

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
voldeed, zodat er uiteindelijk 31 deel-
nemers overbleven, maar die gaven de
toeschouwers dan ook het volle pond.
Er waren een paar bekenden van ver-
leden jaar bij, maar ook tal van nieuwe
kontrukties waaronder een bijna plat
op de grond liggende motor met zij-
span en een piepklein scootertje. Een
koereur torste achterop een Miss Solex
met topzware boesem, die hem het
bochtenwerk erg bemoeilijkte. Ook
Ben Hur had het niet gemakkelijk. Bij
iedere bocht werd hij uit z'n Romeinse
kar gezwiept maar steeds lukte het
hem er na een flinke spurt weer in te
springen. Speaker Ge Loogman gaf uit-
bundig kommentaar, annonceerde en-

thousiast de premies (er waren er meer
dan vijftig, bestaande uit geldprijzen,
biefstukken, plaids, kosmetika en 'eten-
tjes voor twee', allemaal geschonken
door het zandvoortse bedrijfsleven en
partikulieren) en deelde royaal 'pech-
prijzen' uit.
Heel onverwachts, maar dat was ook
de bedoeling, kwam de laatste ronde,
waarbij de eerste vijf binnenkomers
als winnaars werden uitgeroepen. Het
waren "Bep en Toos", Walter Nihot,
Marjan v..d. Zeys, Johan Hendriks en
Micky Keiler, allen uit Zandvoort die,
net als de bezitters van de vier origi-
neelste voertuigen, werden beloond
met een trofee, een medaille, bloe-
men en champagne.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden|
en leiders van de dernokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

OUDERS OP HERHALING

Half of eind september starten we weer
met de kursus "Ouders op herhaling".
De lessen, bestaande uit vijfde en zesde
klas leerstof, werden niet m een school
maar in een huiselijke sfeer gegeven.
De kursisten bepalen zelf, wat zij het
liefst behandeld hebben.
Voor velen is het heel plezierig deze
stof nog eens door te nemen, zeker als
ze nog schoolgaande kinderen hebben.
Het kursusgeld bedraagt f. 25,00 per
twaalf lessen van ca. twee uur. Verder
behoeft men geen verder onkosten, zo-
als boeken e.d., meer te maken, be-
halve uiteraard schrijfgerei en papier.
Voor inlichtingen en aanmelding kan
men zich wenden tot : Jaap van der
Oord, Van Lennepweg 12-2, Zand-
voort, tel. 02507 - 61 87.



het eldorian van andriessen
in bibliotheek
Tot 22 september toont de Haarlem-
mer Jurriaan Andriessen in de ekspo-
sitieruimte van de openbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg de resul-
taten van de eksperimenten afkom-
stig uit de laboratoria van de Elder-
son World Company.

De company is bij geen enkele Kamer
van Koophandel op de aardbol inge-
schreven maar bestaat bij de gratie
van zijn oprichter, enig firmant, werk-
nemer en laborant, de in de aanhef
genoemde bewoner van de Spaarne-
stad. In deze laboratoria -Andriessen
rent van het ene gebouw naar het an-
dere zoals wijlen Curie- werkt hij aan
zijn schema's, blauwdrukken en plat-
tegronden voor een nieuwe maatschap-
pij : het Eldorian Empire. Op dit mo-
ment legt Jurriaan Andriessen zich in
het bijzonder toe op de ontwikkeling
en wijze van frabrikage van de nodige
transportmiddelen te land, ter zee en
in de lucht, die een van de peilers vor-
men voor een wereld waarin de men-
sen zich vrijer en gelukkiger voelen.
Geen wegwerpmaatschappij maar een
samenleving die duurzame goederen
produceert. Een wereld waarin de
kwantiteit door de kwaliteit wordt
verdrongen. De door Andriessen ont-
worpen automobielen bijvoorbeeld
gaan langer dan honderd jaar mee en
zullen in de meeste gevallen de eige-
naar overleven. Datzelfde geldt voor
huizen, meubilair, gebruiksgoederen,
etc.etc. Omdat de produkten van
Eldorian prakties onverslijtbaar zijn
zal de wereldmarkt na verloop van
tijd geheel worden verzadigd. De au-
to's, luchtscheoen, windmolens voor
de opwekking van energie en de hui-
zen als kastelen behoeven immers
vele eeuwen niet te worden vervan-
gen. De ontwerper-kontrukteur heeft
die kritieke fase in de ontwikkeling
van het empire voorzien en doorbreekt
de dampkring om de duurzame goede-
ren op andere planeten en hun satelie-
ren te 'slijten'.

KOMMISSIES
KORT & KLEIN

Tijdens de vorige week gehouden
vergadering van de kommissie van fi-
nanciën, onderwijs en kulturele zaken,
heeft de cda-er Ter Veer er sterk op
aangedrongen dat de door b en w op-
gestelde nota over de verbetering van
de verkeersgeleiding in Zandvoort als-
nog door de gemeenteraad zal worden
behandeld. De christendemokraat
noemde het eenvoudig te gek om los
te lopen dat een nota over een zo be-t'.
langrijke zaak als het verkeer, na door
de kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening te zijn behandeld,
in het niets is verdwenen. Hij was er
van overtuigd dat ook de raadsleden
die niet in de kommissie van algemene
zaken zijn vertegenwoordigd over dit
thema van gedachten zouden willen
wisselen.
P. Flieringa van inspraak nu was het
roerend met hem eens. Het beviel hem
helemaal niet dat de nota door de
kommissie van algemene zaken voor
kennisgeving was aangenomen en nu
waarschijnlijk ergens in een burola is
terecht gekomen. De kwestie moet
verder in de gemeenteraad worden
besproken, meende ook Flieringa.
Kommissievoorzitter Aukema beloof-
de het verzoek van beide heren aan
het kollege te zullen overbrengen. Ik.-
verwacht er wel antwoord op te k rij-
gen, zei Flieringa met nadruk.
Direkt antwoord kreeg de heer Ter
Veer op zijn vraag over de stand van
zaken m.b.t. de verkoop van het ver-
enigingsgebouw 'De Krocht' waarvoor
de raad onlangs een krediet heeft ge-
voteerd. De overeenkomst met het rk.
kerkbestuur is vrijwel rond, kon Auke-
ma hem meedelen. De parochieleiding
heeft de voorwaarde van terugkoop in-
middels laten varen en er zijn geen be-
letselen meer voor de overdracht van
het pand aan de gemeente. Met de ver-
bouwingswerkzaamheden zal in april
volgend jaar een begin worden gemaakt,
zodat de verenigingen zich de komende
herfst en winter nog met de huidige ak-

The Eldorian way of life

Gevraagd voor direkt een serieuze

BEZORGER
voor een middag-wijk in Zandvoort.
Verdiensten f. 50,-- per week. '
Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij :
Mevrouw Koper dagelijks na 17.00 uur Zuster
Dina Bronderstraat 18, Zandvoort of telefonisch
023-312880.

L,E GROOTSTE , ZUINIGSTE EN VEILIGSTE AUTO TER WERELD Zljunzlcht van da KDiG ELDER3ON MOBIL

Begeeft Eldorian zich hiermee niet op
glad ijs en vervalt in dezelfde zonden
als de wereld die aan de nieuwe samen-
leving vooraf ging : de koloniale over-
heersing van Afrika en de landen in
het midden- en verre oosten ? Andries-
sen, niet voor een gat gevangen, denkt
voorlopig aan onbewoonde planeten
en hun satelieten waar de mensen van
het empire zich vestigen. Hij heeft de-
ze kwestie overigens nog niet uitge-
werkt in de laboratoria van de Elder-
son World Company. Maar je mag
van hem verwachten dat hij te eniger -

tijd met een perfekte oplossing voor
de dag komt. Want achter de schep-
per van Eldorian gaat een uiterst se-
rieus en vakkundig grafikus schuil:,
die zijn toekomstfantasieën tot in
de details verzorgt aan de toeschou-
wer doorgeeft. Jurriaan Andriessen
maakt de kwaliteit van de maatschap-
pij die hem voor ogen staat in zijn
bladen en akwarellen waar.
De tentoonstelling duurt nog twaalf
dagen en is tijdens de uitleenuren van
de o.b. te bezichtigen.

geen woningbouw meer
zolang circuit bestaat
Uit de afwijzing door de adviserende
instanties van de provincie van de
woningbouwplannen van de gemeen-
te aan de Van Lennepweg en de hoek
Brederodestraat / Gerkestraat op
grond van de lawaaioverlast van het
circuit kan worden afgeleid dat in
Zandvoort nergens meer kan worden
gebouwd zolang de racebaan bestaat.

Dit zei wethouder Aukema op de vo-
rige week donderdag in het Gemeen-
schapshuis gehouden openbare leden-
vergadering van de afdeling Zandvoort
van de pvda. Dit betekent dat de
schaarse bouwlokaties waarover de
gemeente nog beschikt tot 1988, het
jaar waarin het kontrakt met de Ce-
nav afloopt, niet kunnen worden be-
nut. Een al even absurde als onduld-
bare toestand welke door Aukema als
volgt werd geïllustreerd : wanneer b
en w morgen bouwplannen bestek-
klaar zouden hebben voor de grond
aan de Hogeweg en het terrein van de
voormalige Julianaschool zouden die
door de HID en de rijksinspektie voor
de volksgezondheid van tafel worden
geveegd. En we behoeven er niet op
te rekenen dat het in de toekomst an-
ders zal worden. Integendeel.
Hieruit valt maar een konklusie te trek-
ken; vond de vergadering, de pvda zal

kommodatie moeten behelpen. Voor
de eksploitatie van 'De Krocht' wordt
samen met de beheerder van het Ge-
meenschapshuis naar een oplossing ge-
zocht, aldus Aukema.

De kommissie van maatschappelijk
welzijn besloot vorige week om op
8 oktober a.s. een bezoek te bren-
gen aan de gemeentelijke sociale
dienst van Leiderdorp, teneinde zich
nader op de hoogte te stellen van de
gang van zaken bij de hulpverlening
en begeleidino van de kliënten van
de dienst in die gemeente. De leden
van de pvda in de kommissie hadden
hier in het kader van de door hen be-
oogde herstrukturering van de zand-
voortse dienst op aangedrongen. Eind
dit jaar of begin volgend jaar kan de
gemeenteraad afgeronde voorstellen
van b en w ter verbetering van de so-
c.iale dienst tegemoet zien.

zich nog meer dan- in het verleden sterk
moeten maken voor de opheffing van
de racebaan. Wanneer het circuit niet
binnen afzienbare tijd verdwijnt zal dit
rampzalige gevolgen hebben voor de
honderden woningzoekenden in
Zandvoort. Wachten met woningbouw
tot de afloop van het kontrakt met de
Cenav over negen jaar is eenvoudig uit-
gesloten.
In dit licht moet de verklaring van
wethouder Aukema worden gezien
dat het gemeentebestuur m.b.t. de
aanvraag van de Cenav voor een nieu-
we bocht in het circuit 'te lichtvaar-
dig te werk was gegaan'. Wij hebben
ons onvoldoende rekenschap gegeven
van de eventuele toename van de ge-
luidshinder en alleen aandacht ge-
schonken aan de veiligheidsaspekten,
zoals die ons werden voorgehouden
door de Cenav. Aukema beloofde dat
het kollege in de toekomst bij dit
soort zaken 'veel zorgvuldiger te
werk zal gaan'.

sport-spel

De start van Zandvoortrneeuwen in de
kompetitie ziet er ueelbelovend uit. Na
de overwinning op ADO'20 versloeg
het elftal afgelopen zondag H BC met
4-1.
In de eerste helft van het duel nam
Zandvoort de leiding door een treffer
van Albert Visser, 1-0. Maar nog voor
rust slaagde de HBC-er Schutte er in
de partijen op gelijke voet te brengen.
In de tweede helft kwam Zandvoort-
meeuwen pas goed los en het was voor-
al Makau die de voorhoede van de
thuisklup aan het werk zette. Een
kwartier na de hervatting namen de
kustbewoners opnieuw de leiding. En
het was ook nu weer Albect Visser die
zijn klup de voorsprong bezorgde, 2-1.
John van der Zeys bracht vervolgens
de derde goal op zijn naam en daarna
was het Makau die de vruchten van
zijn initiatieven mocht plukken : hij
scoorde het vierde en laatste doelpunt
in deze, vooal in de twee helft, bijzon-
der levendige wedstrijd.

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: vrij nw.bw. huis,
c.v., 5 kam. in Haarlem.
Gevr.: kl. won, in Zand-
voort. Tel. 023-351871.

Te huur gevr. kleine 1-pers-
flat met koop-optie na 3 j r.
Huur indicatie ca. f. 400,-
p.mnd. Brieven onder nr.
680 buro van dit blad.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Z'andvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudfbv, Achterweg l en
vragen naar R. Doêts.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

ïanduoortee Noeranl1
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visscherspad officieel geopend
Afgelopen woensdag, 12 september,
werd door de gedeputeerde Dr. Ir. J.
Uff het eerste deel van het fiets- en
wandelpad-over het oude Visschers-
pad officieel geopend. Dat gebeurde,
in het bijzijn van o.a. burgemeester
Machielsen, wethouder Termes en de
bij het noord-hoDandse fietspadenplan
betrokken ambtenaren, door het ge-
reed gekomen trajekt vanaf de Sophia-
weg en de afslag naar de Blinkertweg te
befietsen. Op het programma staan nóg
het doortrekken van de klinkerweg
over het Visscherspad naar Kraantje
Lek, en een verbinding naar Bloemen-
daal aan zee.
Evenals de reeds talloze enthousiaste
gebruikers vóór hen, manoeuvreerde
het gezelschap zich kletterend door de
schuthekken aan het begin, in het mid-
den en aan het eind van het pad. Het
oplossen van de hekpuzzeltjes zal de
prijs zijn die fietsers aan hun rust en die
van de wandelaars moeten betalen,
want het bleek effektief tegen de ver-
boden aanwezigheid van bromfietsen.
Een tec h n i es-ambtenaar verduidelijkte
dat men de schuthekken, t.o.v. het
middenhek, aan de buitenkant van zijn
fiets moet naderen. Dan kan men de
toegang tot het sluisje vergroten door
het u-vormige hek naar zich toe te
draaien. Vervolgens rijdt men de fiets
geheel de sluis binnen en draait het
hek naar de andere kant, waardoor de
uitgang vergroot wordt. Burgemeester
Machielsen staat dus aan de verkeerde
kant van zijn fiets, maar weet zich
met enige handigheid toch te redden.

burgerlijke stand

4 september - 10 september 1979

ondertrouwd : Edwin Johan Boevé
en Ana Del Carmen Martinez Diaz.

getrouwd : Robert ten Cate en Jaco--
ba Blokker ; Petrus Paulus Joseph Ver-
steege en Gerarda Geertruida Lustig ;
Cornelis Frans Houpt en Louisa Catha-
rine Chantal Jansen ;Jacobus Hendrik
George Berkhout en Adriana Maria
Heesemans.

overleden buiten de gemeente : Leo-
nardus Antonius Maria Duivenvoorde,
oud 44 jaar; Petronella Bertha Johan-
na Wildschut oud 84 jaar ; Marinus Wil-
lem de Munck, oud 77 jaar.

geboren buiten de gemeente :
Sheridan Alexander, zv. A. Bouman en
V.R. Heal.

EKSPOSITIE

Tot eind september is in het Provincie-
huis aan de Dreef te Haarlem grafies
w.erk te zien van de in Zandvoort woon-
achtige Jan Roland van Tetterode.
De tentoonstelling is te bezichtigen tij-
dens de kantooruren van het buro van
de provincie.

• In het kader van de aktie van Am-
nesty International onder het motto;
'De gekke moeders van de Plaza de
Mayo', verstrekt de afdeling Zand-
voort van amnesty morgen in een
stand op het Raadhuisplein informatie
over de mogelijkheden om hulp te
bieden aan de circa 15.000 verdwenen
personen in Argentinië en hun achter-
gebleven familieleden. Aan de aktie ver-
lenen de plaatselijke kerkgenootschap-
pen hun medewerking door het schrijven
van brieven aan ongeveer twintig of-
ficiële instanties in Argentinië.

o Zandvoort telde vorige maand 100
werklozen, 68 mannen en 32 vrouwen.
Met dit aantal staat Zandvoort op de
derde plaats van de zes gemeenten in
het rayon van de arbeidsregistratie.
Haarlem telt de meeste werkzoeken-
den met 1243, daarna volgt Heemste-
de en na Zandvoort, Bloemendaal,
Bennebroek en Haarlemmerliede.

vliegerkampioenen

Burgemeester Machielsen in het puzzelhek foto Jacob Koning

van 2/3 van zandvoort
mag het circuit blijven
Vrijdag 7 september is de Stichting
Vrienden van het Circuit Zandvoort
opgericht. De aanleiding tot deze stap
was volgens het stichtingsbestuur 'de
niet-aflatende ongenuanceerde hetze
tegen het circuit'. Het doel van de
vrienden van het circuit is danook
'het ontplooien, organiseren, doen or-
ganiseren, koördineren en begeleiden
van alle aktiviteiten, gericht op en
bevordelijk voor het voortbestaan van
het circuit in Zandvoort. In hetstich-
tingsbestuur hebben zitting genomen
Ron Schouten (voorz. 40 jr.), Arthur
Roselaar (secr., 45 jr.) en Henk Oonk
(penningm., 56 jr.), de heer Pas treedt
op als vervangend voorzitter. Beguns-
tigers kunnen zich wenden tot post-
bus 144, 2040 AC Zandvoort.

Tijdens'de presentatie van de stichting,
dinsdag j.l. werd benadrukt dat het
hoog tijd was, dat een tegenhanger van
het Anti-circuit komité in het leven
geroepen werd. Het Komité had zich
al goed in allerlei politieke orgenen
ingewerkt en begon door haar aktivi-
teiten de indruk te wekken, dat heel
Zandvoort tegen het circuit zou zijn.
Om het tegendeel aan te tonen zou de
Stichting met gefundeerde waarheden
op tafel komen. Dat zij daarbij een on-
gekende voortvarendheid aan de dag
wist te leggen, mocht blijken uit de
mededeling dat binnen een half uur na
de oprichting van de Stichting voldoen-
de gelden bijeen waren gebracht om
de NIPO-enquête te financieren, die in
de week voor de Grand Prix (van 26
augustus) al was uitgevoerd. In deze
enquête onderzocht het NIPO, door
middel van een steekproef onder 511
Zandvoorters, de houding van tie Zand-
voortse bevolking t.o.v. het circuit. De
belangrijkste uitslag van dit onderzoek
werd als zeer bemoedigend ervaren
door het stichtingsbestuur: 2/3 van
de Zandvoortse gezinshoofden bleek
vóór het voortbestaan van het circuit
te zijn.

Ondanks de goede naam van het NIPO,
dat zich binnen de grenzen van objekti-
viteit ook aan de opdracht dient te
houden, kunnen er toch twee vraagte-
kend geplaatst worden bij de selektie
van resultaten van de enquête. In de
eerste plaats is in de samenvatting van
de belangrijkste onderzoeksresultaten
geen uitsplitsing gemaakt van bewo-
ners van de noorderlijke delen van
Zandvoort, zij die het meest direkt ge-
konfronteerd worden met de minder
aantrekkelijke kanten van het circuit.
Hun invloed kan in de enquête sterk
getemperd worden door de rest van
Zandvoort. Ten tweede blijkt de en-
quête reeds drie weken na haar uit-
voering enigszins verouderd door het
bekend worden van de houding van
de HID {Hoofd Ingenieur Direkteur
van de direktie Noordholland voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning) en de Rijksinspektie voor de
Volksgezondheid t.a.v. woningbouw-
waar-ook-in-Zandvoort. Woningbouw
zal in Zandvoort niet meer mogelijk
zijn wegens de geluidshinder van het
circuit (zie Zandvoortse Koerant, dins-
dag 11 september). Een konsekwentie
van het voortbestaan van het circuit,
die in de vraagstelling in de enquête
nog niet verwerkt kon worden.

Dat de strijd om het Nederlands Kam-
pioenschap vliegeren 1979 vorige week
zaterdag niet op het parkeerterrein
Zuid maar in de belendende duinen
moest worden uitgevochten was eigen-
lijk heel gunstig. Het betekende name-
lijk dat het parkeerterrein met het oog
op te verwachten drukte door het
mooie weer gereserveerd moest blijven
voor zijn eigenlijke bestemming.

En mooi weer was iets dat de Fly-A-
way-organisatoren deze dag heel goed
konden gebruiken, al had er, vooral in
de ochtenduren bij de voorronde, wel
wat meer wind mogen staan. In totaal
hebben ruim 70 vliegers met meer of
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minder sukses het luchtruim boven de
duinen verkend en enkele honderden
toeschouwers hebben hun verrichtin-
gen met belangstelling gadegeslagen.
Een aantrekkelijke bijkomstigheid was
dat de oud-gezagvoerder van de KLM,
de heer Viruly, zich bereid verklaard
had de prijzen uit te reiken, en dat
was waarschijnlijk ook de reden dat de
Tros-radio acte de présence gaf. Het
was jammer dat de drie 'grote jongens'
zoals speaker Ge Loogman ze noem-
de, kolossale, ingenieus vervaardigde
vliegers, steeds weer hun pogingen
moesten opgeven. Misschien te kolos-
saai en te ingenieus ?
Een boeiend onderdeel was het stunt-
vliegeren. Acht deelnemers hadden
zich opgegeven, vijf moesten al gauw
afhaken, maar de drie overblijvenden
leverden een interessant schouwspel,
door een deskundige jury nauwlettend
in de gaten gehouden. Boeiend was
ook het gevechtsvliegeren waarbij het
de bedoeling is dat met de vlieglijn die
van de tegenstander wordt doorgesne-
den en om dat te bereiken wordt er
gevliegerd met z.g. glasdraad. Gezien
het spektakulaire van dit onderdeel
is de Werkgroep vvv-Fly Away vast
van plan dit in 1980 bij de Nederland-
se Kampioenschappen onder te bren-
gen.

De heer Viruly vond het eigenlijk een
wonderlijke zaak dat hem als eks-ver-
keersvlieger gevraagd was een prijs uit
te reiken aan de beste stunter, 'Bij de
KLM was stunten wel het laatste wat
je doen mocht. Het was zelfs een mis-
daad', aldus de heer Viruly die met
een persoonlijk woord voor de win-
naars de prijzen uitreikte. Deze be-
stonden uit medailles, bloemen (voor
de kampioen stabiel-vliegeren zelfs
een krans), rondvluchten met een
NLIVI City Hopper, een dinertje voor
twee personen, flessen wijn en verder
natuurlijk de gebruikelijke Fly Away
shirts en KLM-puzzels. Zij die dit alle-
maal in ontvangst mochten nemen wa-
ren :
kategorie stabiel-vliegeren: Cor Buis-
man, Amsterdam (Nederlands kam-
pioen 1979), John Verhey, den Haag,
Jaap Hemelrijk, Amsterdam, Peter
Brinkman, Zaandam, Ronny Kenbeek,
Haarlem, Pieter Takens, Bloemendaal,
Remco Kenbeek, Haarlem, Casper Wei-
link, Zoetermeer, Hans Geurts, Bloe-
mendaal en Tino Schenk, Dinxperlo.
Kategorie-stunt-vliegeren : Herman
Laarman uit Daarle (O) (Nederlands
kampioen 1979), M.D. Horstman,
Veenoord (Dr).
Winnaar bij het gevechtsvliegeren werd
J. Berhitu uit Bilthoven.

sept.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

H.W.
07.31
09.11
09.11
10.14
11.40
01.09
01.42
02.40
03.19
03.54
04.29
04.59
05.27
06.00

L.W.
15.33
17.14
17.14
18.19
19.46
09.13
09.46
10.41
11.24
11.58
12.33
13.04
13.31
14.03

H.W
19.57
21.39
21.39
22.50
00.20

14.14
15.03
15.44
16.13
16.46
17.18
17.42
18.13

L.W.
04.00
05.53
05.53
06.54
08.26
09.31
22.17
23.06
23.47
00.17
00.51
01.21
01.46
02.17

LIEFDE VOOR HET CIRCUIT l

In de nood leert men zijn vrienden
kennen. En de vrienden van het circuit
presenteren zich dan ook op een kri-
tiek moment in de geschiedenis van
de racebaan. Net als in de eerste helft
van de jaren zeventig, die voor wat
het circuit betreft zeker niet mat
voorbij zijn gegaan, wordt het projekt
met sluiting bedreigd. Toen door een
principebesluit van de Zandvoortse
gemeenteraad, dat naderhand mede
onder druk van een circuit-lobby on-
gedaan werd gemaakt, en thans door
een eventuele afwijzing door de pro-

vincie van de door de Cenav gewenste
nieuwe s-bocht in de baan en de nieu-
we wet op de geluidhinder. De vrien-
den trachten dit te voorkomen door
middel van een opiniepeiling,waaruit
moet blijken hoe lief de zandvoortse
bevolking het circuit heeft. Bij dit on-
derzoek worden in bovenstaande kolom-
men de nodige vraagtekens geplaatst.
Wij willen ons voor dit ogenblik be-
perken tot het volgende.
De vrienden die het initiatief hebben
genomen voor het houden van de
enquête, namen ruim een jaar geleden
deel aan de verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad. Eén van hen

met een eigen lijst en drie anderen
onder de benaming 'Zandvoortse
Belangen'. Hoog in hun vaandels voer-
den zij het behoud van het circuit als
een voor Zandvoort en de zandvoort-
se ingezetenen onvervangbaar goed.
De afzonderlijke lijst en die van de
groepering kregen bij de zandvoortse
kiezers geen voet aan de grond. Zo
diep steekt de liefde van de Zand-
voorter voor zijn circuit nu ook weer
niet. En datzelfde geldt voor de vrees
dat hun oogappel zal verdwijnen.
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kerkdiensten

Tengevolge van een misverstand werd twee weken geleden een verkeerde ansicht geplaatst
bij nevenstaande informatie over het Grand Hotel. Nu moet het beeld van het gastenverblijf
van weleer kloppen met de tekst.

Ook het Grand Hotel
(eigenaar K.R. Wüst)
aan de Noordboulevard
was een begrip in het
vooroorlogse Zandvoort.
In de loop der jaren on-
derging het diverse ver-
anderingen, waaronder
het aanbouwen van een
grote serre aan de
rechtervleugel. Bij min-
der mooi weer een uit-
komst, ook voor de
niet-hotelgasten, die
eveneens van de twee
restaurants gebruik
konden maken, tegen
'stadsprijzen', zoals er
nadrukkelijk bij werd
vermeld. De prent-
briefkaart die wij van-
daag publiceren is
afgestempeld 31 juli
1899 en dateert dus
uit de beginperiode
van het Grand Hotel.

ijs ockersen
zandvoorts cineast
Van 1952 tot 1967 woonde hij in
Zandvoort. In die periode doorliep hij
de lagere (Hannie Schaft) school en
vervolgens het Coornhert Lyceum in
Haarlem, waar hij zijn eerste schreden
zette op het filmpad met een 8 mm
kamera. Na zijn eindeksamen was zijn
keuze voor de verdere studie snel ge-
maakt : de Nederlandse Filmakademie
te Amsterdam. Na die scholing volgde
een kraaltjesregen van filmaktiviteiten
die tot aan de huidige dag voortduren.
Filmrecensent, eerst bij het NRC Han-
delsblad en later Het Parool, docent
film aan de Akadamie voor Beelden-
de Kunst in Rotterdam en medewer-
ker aan het filmblad Skoop. Tussen die
bezigheden door filmde hij een klein
oeuvre bij elkaar van dokumentaires,
instruktiefilms en korte speelfilms. Hij
groeit nu, na een aantal takken van de
filmboom te hebben gesnoeid, lang-
zaam naar het grotere werk toe en on-
langs voltooide hij een filmportret
van de met hem bevriende amerikaanse
regisseur Sam Fuller. Onder de wen-
sen die hij op filmgebied koestert
draagt hij er een vanaf zijn lagere
schooljaren mee : een film maken
over het leven van de verzetstrijder
Hanhie Schaft. Maar dat kan nog wel
even duren en het heden eist hem thans
op. Morgenavond draait hij op uitnodi-
ging van Film-inn Zandvoort een aan-

tal van zijn produkties in de filmzaal
van de openbare bibliotheek.
Thys Ockersen;Zandvoortse cineast,
staat op de affiesjes die zijn bezoek
en films aankondigen, maar hij werd
33 jaar geleden in Amsterdam gebo-
ren. Toch is de naam van de gemeente
op de biljetten terecht. Hij maakte hier
zijn eerste opnamen met zijn 8 mm.
Hij vertelt graag over wie hem daarbij
materieel steunde en meewerkte als
akteur, figurant en grimeur. Hoe het
daarna verder ging en de huidige stand
van zaken met zijn films en filmplan-
nen. Zaterdagavond te zien en te be-
luisteren in de o.b. Aanvang 9 uur.
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VRAGEN OVER NIEUWBOUW
NICOLAASSCHOOL
IN PARLEMENT

De onlangs verleende goedkeuring
door het ministerie van onderwijs
voor permanente nieuwbouwvan de
rk. Nicolaasschool aan de Celsiusstraat
met vier lokalen voor het basisonder-
wijs en een speel-leerlokaal voor het
kleuteronderricht ('t Zeepaardje),
krijgt een staartje in het parlement.
Het pvda-kamerlid Van Ooyen wil
van de staatssekretaris van onderwijs
weten waarom hij toestemming heeft
gegeven voor het stichten van een
bakstenen onderkomen voor de school,
terwijl bijna tien maanden geleden
door het ministerie werd besloten uit-
sluitend semi-permanente bouw toe
te staan bij nieuwbouw of herbouw
van l.o. en kleuterscholen. Verder
vraagt Van Ooyen aan de bewinds-
man naar zijn motief zijn fiat te geven
aan de bouw van vijf lokalen, terwijl
de rijksinspekteur voor het onderwijs
in de provincie Noordholland en b en
w van Zandvoort drie lokalen hadden
geadviseerd. Zoals bekend negeerde de
gemeenteraad dit advies, gebaseerd op
de bevofkingsprognose voor nieuw-
noord, en besloot tot de bouwvan
een vierklassige school plus een lokaal
voor de kleuterschool 't Zeepaardje
over te gaan.

KORS ZWEMMER KWART EEUW BIJ PUBLIEKE WERKEN

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst
in het Gemeenschapshuis werd woens-
dag het feit herdacht dat de heer
K. Zwemmer 25 jaar in dienst is bij
Publieke Werken. Geven sommige
jubilarissen de voorkeur aan een in-
tieme viering thuis, de heer Zwem-
mer had geen enkel bezwaar tegen
een wat grootsere opzet temidden
van.al zijn kollega's en oudkollega's
van de dienst, iets dat direkteur
Wertheim bijzonder veel genoegen
deed 'omdat je iemand bent die ons
na aan het hart ligt, een fijne kerel,
vriendelijk en behulpzaam, ook als
dat in de privé-sfeer ligt.' Nog een
reden waarom de heer Zwemmer zo
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gewaardeerd wordt: op vijftigja-
rige leeftijd stapte hij resoluut van
de vuilniswagen omdat hij van
mening was dat het niet verantwoord
is dit zware beroep op hogere leeftijd
uit te oefenen. Zijn vrijwillige over-
stap van de wagen naar het helm
betekende wel een stap terug in het
loonzakje. Desondanks aarzelde de
heer Zwemmer geen ogenblik. Hij
heeft daarmee in z'n eentje een

stuk bondswerk gedaan, zoals de
heer Wertheim het noemde, want
de gemeente besloot toen het oude
salaris te handhaven en deze re-
geling ook voor de toekomst te
laten gelden. Met een plant voor
mevrouw Zwemmer ('Uw man kon
overuren maken omdat thuis alles
o.k. was') en de gebruikelijke en-
veloppe besloot de direkteur zijn
toespraak. De heer Paap, beheer-
der van de kwartjespot, vond het
fijn om als Zandvoorter tegenover
een andere Zandvoorter te staan
en memoreerde Zwemmer's vrien-
delijkheid, wellevendheid en blijd-
schap in het werk. Een koevert
met inhoud en bonbons voor me-
vrouw Zwemmer vertolkten de
gevoelens van de kollega's. ABVA-

. voorzitter Bisenberger memoreer-
de het gevecht dat vroeger ge-
leverd moest worden om een paar
ekstra dagen verlof te krijgen, da-
gen die Kors Zwemmer toen dring-
end nodig had voor zijn bezoeken
aan Polen. (Voor nietjingewijden,
mevrouw Zwemmer is een Pool-
se). Ook de heer Bisenberger juich-
te het toe dat de jubilaris besloten
had 'in het helm te kruipen', en
overhandigde namens de plaatselij-

ke afdeling van de ABVA bloemen
en een V.V.V. geschenkbon. In
een aardige toespraak bood de heer
Joukes namens de buitendienst een
stevige fietstas aan, een paar gym-
schoenen voor zaalvoetbal (veel te
klein, maar er waren behalve de
twee schattige in Poolse klederdracht
gestoken kleindochters ook een paar
mannelijke nazaten, zodat die gym-
pies wel een goede bestemming zul-
len krijgen) en een bon voor een
postzegelalbum. De laatste spreker,
de heer Attema, voerde niet het
woord als oud-wethouder, noch als
raadslid en ook niet namens P.W.
Hij hield niet een van zijn befaamde
speeches en vertelde ook niet de ge-
bruikelijke anekdotes. Hij sprak als
bestuurslid van de Kon. Noord-Züid-
Hollandse Reddingmaatschappij kust-
station Zandvoort tot de opstapper
van de Dr.l r. S.L. Louwes en na hem
het boek 'Zandvoort van toen...' en
een bos bloemen te hebben overhan-
digd gaf hij hem het grootste kom-
pliment dat naar onze mening een
bemanningslid van een reddingsboot
kan krijgen: 'Je bent er altijd! '

Enthousiasme alleen is niet voldoende
om een wedstrijd tot een sukses te
maken. Dat ondervond TZB zondag-
middag in de ontmoeting met Terras-
vogels, een duel dat door laatstge-
noemd elftal met 2-0 werd gewon-
nen. De voorhoede van de kustbewo-
ners was goed op dreef, maar onder-
vond op beslissende ogenblikken te
weinig steun van de middenlinie. Jam-
mer, want door dit manko gingen
een paar goede scoringskansen voor
met name de spitsen Erik Lefferts
en Rob van der Meij verloren. Nog
voor de pauze slaagde Terrasvogels
er in een 1-0 voorsprong te nemen.
De kort tevoren bij een doelwprste-
ling geblesseerde keeper Puls was
niet in staat een hoog voor zijn doel
geschoten bal tijdig onder kontrole
te krijgen, 1-0.
In de tweede helft probeerde TZB
door middel van spelerswisseling -Cees
Sebregts verving Leen Bol en in de laat-
ste fase maakte Erik Lefferts plaats
voor Willem Koning- en individuele
akties het spelbeeld te veranderen en
de achterstand ongedaan te maken.
Maar het een noch het ander leverde
het gewenste resultaat op. TZB kwam
er niet meer aan te pas en Terrasvogels
zag kans de voorsprong met nog een
doelpunt uit te bouwen. Keeper Puls
gaf zich werkelijk alle moeite de fatale
doorbraak te verhinderen, maar zijn in-
spanning mocht niet baten.
Voor a.s. zondag staat een ontmoeting
met DSC'74 op het programma.

•Zandvoort'75 heeft de tweede wedstrijd
in het nieuwe voetbalseizoen met winst
afgesloten. Afgelopen zaterdag versloeg
het elftal SVY met 2-0. Beide doelpun-
ten werden in de eerste drie kwartier
van de ontmoeting gescoord door Ray-
mond Keuhing. Met een fraaie kopbal,
die hij ontving van Ruu'd Krijgsmam, gaf
hij zijn klup kort na de aftrap een voor-
sprong. En in de dertigste minuut knal-
de hij het leer, ditmaal uit een voorzet
van Joop Paap, voor de tweede keer
langs de SVY-keeper. SVY voelde zich
nog lang geen geslagen ploeg en gaf
zich alle moeite het initiatief van Z'75
over te nemen. Tegen doelman Koops
hadden de spitsen van de tegenpartij
echter geen schijn van kans.
Na rust zette SVY de pogingen om de
achterstand in te lopen voort. Maar
wat de voorhoede ook ondernam de
verdediging van de kustbewoners hield
stand. Na ongeveer tien minuten spe-
len begonnen ook de voorwaartsen
van Z'75 zich weer te roeren en ope-
reerden Ron Tukker en invaller Ro-
nald Zaadnoordijk op soms enkele
meters afstand van het SVY-doel. Ze
hadden echter bijzonder weinig geluk
met hun schoten. Maar ook de aanvals-
linie van SVY zag een paar goede kan-
sen in rook op gaan. Het bleef bij de
twee goals van Keuning die Z'75 de
overwinning bezorgden.

De uitslagen van de vorige week ge-
speelde kompetitiewedstrijden bad-
minton luiden :
Lotus 1 - Umond 2 (8-0); Lotus 2 -
EBC 1 (3-5); Lotus 3- IBM 1 (6-2);
Lotus 4 - Diemen 1 (6-2) Lotus 5 - IJ-
mond 3 (6-2); Lotus 6 - Velsen 6 (7-1);
Lotus 7 - Waterland 4 (3-5); Lotus 8 -
Umond 5 (4-4); Lotus 9 - IBM 6 (6-2); -
Lotus 10 - Bergen 6 (7-1); Lotus 11 -
IBM 7 (8-0).
Jeugd : Lotus A1 - Umond A1 (8-0);
Lotus BI - Velsen B1 (1-7); Lotus B1 -
Velsen B1 (1-7) Lotus B2 - Umond B1
(3-5); Lotus B3 - Treffers B1 (1-7) Lo-
tus C1 - Umond C1 (7-1).-

Het wedstrijdprogramma vanaf 15
september ziet er als volgt uit:
Flair 1 - Lotus 1 ; Bergen 1 - Lotus 2 ;
Zijderveld 7 - Lotus 3 ; Slotermeer 4
- Lotus 4 ; Noordkop 2 - Lotus 5 ;
Kennemerland 4 - Lotus 6 ; Hanebal-
ken 2 - Lotus 7 ; Velsen 7 - Lotus 8 ;
Oisthusen 2 - Lotus 9 ; IBM 7 - Lotus
10;ABSV5-Lotus11.
Jeugd :
Waterland A1 - Lotus A1 ; Duinwijk B2
- Lotus B1; Velsen B 2 - Lotus B 2 ;
Lotus B3 en Lotus C1 (vrij).

HERVORMDE KERK
zondag 16 september a.s.:
10.30 uur : Ds. J. Pothfuse, uit Hille-

gom.
Jeugdkapel
10.30 uur: dhr. J. Lasthuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 september a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall, Gemeente-

zondag.
19.00 uur: Geen dienst.

PROTESTANTENBOND
zondag 16 september a.s.:
Kontaktdag op de Spaarnberg, Sant-
poort :
10.30 uur : Prof. Dr. Mönnich.
Geen dienst in de Brugstraat.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 15 september a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 16 september a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor.

medische dienst
ZUSTERDIENST
zaterdag 15 en zondag 16 september a.s.:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distelstraat
21, Nieuw Vennep, tel. 02526-6495.

KIN

CIRCUIT
VAN

INDMDORT
A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK
Ma.

en
Di.

GENERAL MOTORS
introductie

Wo. POLITIE Noordwijkerhout
rijvaardigheidsl essen
GENERAL MOTORS
introductie

Do. GENERAL MOTORS
introductie

Vr. POLITIE Utrecht
rijvaardigheidslessen

Za. ZAHNSTOCHER
clubdag

Zo. MAC ZANDVOORT
clubdag

Tel. 8284
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JAZZ IN
WIM GERTENBACHSCHOOL

Vorige week donderdag vond in de au-
la van de Wim Gertenbachschool voor
mavo het eerste schoolkonsert van het
nieuwe seizoen plaats. Opnieuw was
gekozen voor jazz en het uitgenodigde
trio, bestaande uit Edwin Corzilius, bas-
gitaar Koos Joppe, drums en Roelof
Stalknecht, piano, kwam met een uit-
gelezen programma, terwijl Koos Joppe
een interessante uiteenzetting gaf over
het ontstaan van de jazz.

Het begon allemaal met de blues, de
klaagliederen waarmee de kleurlingen
in Amerika ten tijde van de slavernij
uiting gaven aan hun droefenis. Later
na de afschaffing van de slavernij, kwa-
men er wat opgewekter klanken zoals
diksieland, ontstaan uit militaire mars-
muziek, en met 'Look me over', waar-
in een voortreffelijke solo van Roelof
Stalknecht en een dito van drummer
Koos Joppe, werd dit bijzonder knap
geïllustreerd. Ook de ragtime kwam
aan de beurt en Roelof Stalknecht liet
horen hoe een kompositie van Scott
Joplin uit 1901 in onze tijd bekend
werd als filmmuziek uit 'The Enter-
tainer'. Daarna ging de muziek meer
swingen en ontstonden grote orkesten
zoals van Benny Goodman en Count
Basie. Groot opzien baarde na de oor-
log de hard Rock and Roll muziek
met Bill Hailey als uitblinker. Zijn
'Rock around the clock' was bij het
trio in goede handen. Vanzelfsprekend
kwamen in de geschiedenis van de
jazz ook de Beatles ter sprake en met
een medley van hun suksessen liet het
trio horen met welke prachtige kompo-
sities deze jongens de muziekwereld
hebben verrijkt.
Het was een bijzonder gesfaagd muzi-
kaal gebeuren waarvoor het waarne-
mend hoofd, de heer E.G. Karst, het
Jazz-trio namens zijn leerlingen harte-
lijk bedankte.



KERKMAN
HEEFT ZELFS VOOR DE HERFSTVAKANTIE

NOG MOGELIJKHEDEN VOOR EEN PRETTIGE

VAKANTIEWEEK

omroepers

Gevraagd huishoudelijke
hulp 2 halve dagen in de
week. Mevr. v. Bergen,
Troelstrastraat 8, tel. 45 11.

Veilinggebouw
'DE WITTE ZWAAN"

TIMMERMAN
vraagt

timmerwerk - wit-, schilder-
en behangwerk.
Tel. 02507 - 77 45.

WERKSTER gevraagd voor
l x per week. Haarlemmer-
straat 7, tel. 85 80.

STEWARDESS zoekt vrije
WOONRUIMTE, keuken
en douche, tel. 023-241783
of 02977-26546.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

Topslagerij VREEBURG
Haltestraat 54

vraagt
WINKELMEISJE
Telefoon 24 51

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen -zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00uur. ' .
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Oranje Nassauschool te Zandvoort
Lijsterstraat l

vraagt

SCHOONMAKER c.q. SCHOONMAAKSTER

voor 40 uur per week.

Salaris volgens rijksregeling. Eventueel is
aanneming van het schoonmaakwerk ook
mogelijk.

Brieven te richten aan het Secretariaat,
Tolweg 4 te Zandvoort.
Reeds ontvangen sollicitaties zijn in behan-
deling.

la reine
RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15 - tel. 22 53

vraagt voor direct :

VROUWELIJKE SCHOONMAAKHULP
voor het- restaurant.

3 - 4 ochtenden per week.

ZANDVOORTSE HOCKEY CLUB

De Zandvoortse Hockeyclub kan nog een aantal
nieuwe jeugdleden plaatsen in de categorie

MINI'S (van 7 -10 jaar) en
ASPIRANTEN (van 10 -12 jaar)

Voor nadere inlichtingen :
Mevr. Th. van Hemert, Flemingstraat 350, tel.

4532 (mini's).
Mevr. A. Bijlsma, Brederodestraat 85, tel. 4441

(aspiranten)

bloemsierkunst

e® zecra
kerkstraat 38
tel. 2115

WEGENS VAKANTIE
VAN 17 SEPTEMBER
TOT 8 OKTOBER
GESLOTEN

Gevraagd voor direkt een serieuze

voor een middag-wijk in Zandvoort.
Verdiensten f. 50,- per week.
Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij :
Mevrouw Koper dagelijks na 17.00 uur Zuster
Dina Bronderstraat 18. Zandvoort of telefonisch
023-31 2880.

&

WONINGINRICHTING sinds 1023
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNËN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Haat warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

MET TOESTEMMING VAN
KAMER VAN KOOPHANDEL totale MET TOESTEMMING VAN

KAMER VAN KOOPHANDEL

ophef f ings uitverkoop
NA BIJNA 25 JAAR WINKELEN ZIJN WE GENOODZAAKT

WEGENS GEZONDHEIDS REDENEN TE STOPPEN

Dit betekent een totale verkoop van al onze goederen,
want alles moet weg.

U kunt nu profiteren als nooit te voren.

Let op - Let op - Let
TOCH GEVEN WIJ OP AL ONZE ARTIKELEN

20 tot 50% kortin
ZO ALS U WEET IS ONZE CONFECTIE TOT

maat 54
WIJ MOETEN RADICAAL LEEG VERKOPEN

wij gaan door met deze ongekende koopjesaanbiedingen

WIJ DANKEN ONZE
GEACHTE CLIENTÈLE
VOOR HET IN ONS

GESTELDE
VERTROUWEN

MODEHUI
S. PILLERBV

KERKSTRAAT 4 TEL. 02507-3397

Na 15 september dagelijks
tot 18.00 uur en zondags
rtot 22.00 uur geopend
Vanaf 1 oktober
zondags van 13.00
tot 18.00 uur



Voor uw wintervakantie hoeft u niet om te lopen.
Uw Nutsspaarbankboekt u naar waar n maar wilt.
Of u nu de lange latten op wilt of de warme stranden meer ziet zitten,
of u binnen Europa wilt blijven of 't over de oceanen zoekt, alles kan.
En gewoon vanuit uw Nutsspaarbank op de hoek.
Vertrouwd. Gemakkelijk.
En goed genoeg voor de meest kritische winterreiziger.
Dus: weg in de winter, wip even bij uw Nutsspaarbank binnen. ' 9 .

/paarbanh
• uu«/t nederland

een bankvan deg> tijd

Energiebesparing
Wat gebruiken Renaults aan benzine bij

90 km constant?
4GTL 1 :17,8
5TU1980) ....1:20,4
14GTL 1 :15,6
16TX 1 :15,5

18GTL 1:15,6
20TS. 1 ;12,0
30TX 1 :11,0

Renault 1980 primeurs
* Renault 5 nu ook vijf-deurs

* Renault 5TL nu de zuinigste auto in Europa

RINKO 0 ZANDVOORT
Off. Renault- en Elf-dealer

Oranjestraat 2-12,2042 GS Zandvoort. telefoon 02507-2323/2424, b.g.g. 3360.

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g. LJdNBM

ÜdMCCj

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

exclusief bij
SCHOONHEIDSSALON

„thérèse"
het wereldberoemde

modellerend masker
van Maria Galland

het modellerend masker verbetert de huid-
weefsels en schenkt die weer de vroegere
stevigheid.

verstrakking van de gezichtshuid (rimpels)
verfraaiing van de handen (pigmsntvlekken)
verfijning van de huidstructuur
acné behandeling
versteviging van buik en benen
o.a. na vermagering, panniculose, etc.
versteviging, vergroting of verkleining van
buste

Deze methode is het allerbeste dat de kosmetiek u
heden ten dage kan bieden!

• In 10 dagen gegarandeerd bruin met onze
allernieuwste zonnebank- en zonnehemel-
kuur
bij dit nieuwe systeem geen nare bijver-
schijnselen

• Ook voor manicure, pedicure en verven van
wimpers en wenkbrauwen kunt u bij ons terecht.

Schoonheidssalon y j t tIG ITGSG
Kastanjelaan 33, Bloemendaal,
tel. 023-264872

VERSTEEGE
•&• ttaectoltltrbtörtjt

fcaltegtraat 18 • Hsnbboott
<£tlt(<xm 02507-4499

Installatie bureau
OROENEIIEIN

2638

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

lTEL.025078484*

Autobedrijf

DEALER 'i/T VERSTEEGE VOOR
Chrysler—Simca—Matra-—Sunbeam W Jtmm o ZANDVOORT 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's
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kijken en zien '79
Bij afwezigheid van voorzitter Schal-
lies werd de 23e foto-ekspositie van de
Fotokring Zandvoort, ditmaal gehou-
den in het Cultureel Centrum, van een
inleiding voorzien door de heer G. van
Swieten de Blom die, na een speciaal
woord van welkom tot burgemeester
en mevrouw Machielsen, zijn erkente-
lijkheid uitsprak jegens de heer Van
der Moolen van het Gemeenschapshuis
waar de jaarlijkse eksposities altijd
werden gehouden in een goede opstel-
ling en een goede belichting.

Maar ook met het nieuwe onderkomen
toonde spreker zich ingenomen, waar-
na hij dank bracht aan de heren Da-
vids en Ter Haar die bij het omschake-

mevr. kraan-meeth

len van de ene naar de andere eksposi-
tieruimte Veel werk hebben verzet,
onder andere het vervaardigen van
nieuwe ekspositieborden.
Ir. C.J. Wagenaar prees zich gelukkig
dat de Fotokring Zandvoort het Cul-
tureel Centrum waardig had bevonden
er haar ekspositie te houden. Jammer
vond spreker echter dat achter zijn
naam op de uitnodiging vermeld stond
'vice voorzitter van het cultureel cen-
trum'. Hij had liever zijn funktie do-
cent H.T.S. Amsterdam in geschiede-
nis der bouwkunst en handtekenen'
vermeld gezien om vanuit die hoek
het een en ander te vertellen. Geluk-
kig weerhield dit hem er niet van uit
te leggen hoe het principe van de
zoeker van een fototoestel behulp-
zaam kan zijn bij het doceren aan
H.T.S. leerlingen. Als prijswinnaars
(wier puntenwaardering onderling
slechts één punt scheelde) werden
door een jury, bestaande uit mevrouw
A. Zoetmulder-Van Goethem van de
fotoklub Uitgeest en de heren G. Al-
ting en J. Vos, resp. van de fotoclub
Heemskerk en Johez, aangewezen,
l. F.J. van der Loo, 2. Els Hendrikse
en 3. P.B. de Vries. De hoogst gewaar-
deerde foto was 'People of Ireland'

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

waterstanden

sept.-H.W. L.W. H.W L.W.

18
19
20
21
22
23
24

02.40
03.19
03.54
04.29
04.59
05.27
06.00

10.41
11.24
11.58
12.33
13.04
13.31
14.03

15.03
15.44
16.13
16.46
17.18
17.42
18.13

23.06
23.47
00.17
00.51
01.21
01.46
02.17

van Els Hendriks. Geestig gevonden
die zes en dertig roodharigen ! Trou-
wens ook haar andere foto's konden
ons heel erg bekoren, zoals "aardap-
peltransport", "Ierse kop" en "Strand
Bretagne".
Onze plaatsgenoot Louis van der Mije
was aanwezig met een fraaie kollektie,
waarvan ons in het bijzonder "Beesten-
markt" trof. Van de inzending van de
heer Helwes noemen we het hartver-
warmende "Heleentje" en van die van de
heer Van Zwieten de Blom "Begijnhof
te Diest (België'/. Uit de fraaie foto's
van de heer Roetemeijer kozen wij het

winterse Elswout en uit die van de heer
Ter Haar "Stoelenmatter". Het is na-
tuurlijk allemaal heel persoonlijk en
waarschijnlijk maken onze lezers bij
een bezoek aan de tentoonstelling een
heel andere keuze. En dat bezoek kun-
nen we beslist aanbevelen. Twaalf
leden zonden in totaal 65 foto's in,
waaronder, naar onze mening voor het
eerst, kleurenfoto's. "Kijken en zien
'79" zoals de ekspositie heet blijft
tot en met 7 oktober in het cultureel
centrum, dat dagelijks, behalve maan-
dag en dinsdag, geopend is van 2 tot 4
uur.

y vd wil meer politie
in zandvoort
Niet alleen het vvd-raadslid Jongsma
maakt zich zorgen over de zijn inziens
onvoldoende personele bezetting van
het gemeentelijk politiekorps,ook
twee van zijn politieke geestverwanten
in het parlement, de heren Nijpels en
Jacobse, tonen zich verontrust over
de sterkte van de politie in de bad-
plaats. Reden waarom zij vorige week

aan hun partijgenoot aan 's lands top,
minister Wiegel van binnenlandse za-
ken, hebben gevraagd waarom hij de
politie ook voor 1980 geen toestem-
ming heeft gegeven het personeels-
bestand uit te breiden. Het korps be-
staat al sinds jaar en dag uit 58 man
terwijl een ambtelijk onderzoek, dat
onmiddels ook al weer enkele jaren
oud is, heeft uitgewezen dat de sterk-
te van de politie op 71 man moet
worden gebracht. Bovendien heeft de
recherche om meer mensen gevraagd
in verband met de vestiging van het
kasino in de gemeente.
De liberale Tweede Kamerleden vragen
aan de minister of het juist is dat het
•aantal misdrijven dat van 1974 t.e.m.
1976 ter kennis van de politie is ge-
bracht'onrustbarend is gestegen', en
dat het opsporingspercentage van per-
sonen die van strafbare feiten worden
verdacht met zeventien procent is
gedaald. Verder willen de heren Nij-
pels en Jacobse weten of het juist is
dat het ziektepercentage bij de zand-
voortse politie de laatste vier jaar aan-
zienlijk is toegenomen, terwijl de
taken van het korps door de komst
van het speelhuis zijn uitgebreid.
Indien de minister deze vragen beves-
tigend beantwoordt, zijn beide parle-
mentariêrs zeer benieuwd naar de
motieven van de bewindsman geen
versterking van de politie toe te staan.

vvd-raadslid Jongsma:
medestanders in Tweede Kamer,

eanduoortee Noeranh

FINANCIËLE AKTIE
VOOR PROJEKTEN
NIER-STICHTING NEDERLAND

In de week van 24 september tot 1
oktober vraagt de Nier Stichting Neder-
land uw aandacht. Hoewel het doel
van deze stichting voldoende bekend
geacht mag worden is het in verband
met de kollekte die in genoemde peri-
ode ook in Zandvoort gehouden wordt
misschien toch wel zinvol er nog eens
even aan te herinneren.
Volgens de stand van zaken in april jl.
worden in ons land 1414 nierpatiën-
ten behandeld aan de kunstnier, waar-
van 1233 in ziekenhuizen, 156
thuis en 25 in kinderdialysecentra.
Tevens werden in Nederland tot april
jl. bij 1231 patiënten niertransplanta-
ties uitgevoerd en 798 leefden met een
funktionerend niertransplantaat. De
resultaten van deze nierfunktievervang-
ende therapieën kunnen thans zeer be-
moedigend worden genoemd. Het zijn
de resultaten van de inspanning van
hen die rechtstreeks betrokken zijn
bij de patiëntenbehandeling en -bege-
leiding, maar ook van de Nier Stich-
ting Nederland en de Vereniging tot
steun aan de Nier Stichting Neder-
land, die alles in het werk stellen om
de behandelingen financieel mogelijk
te maken.
Zijn, zoals we hierboven schreven, de'
resultaten van de verschillende thera-
pieën bevredigend, volle tevredenheid
zal er pas zijn wanneer de ernstige
nierziekten dusdanig bedwongen kun-
nen worden dat dialysen en/of trans-
plantatie niet meer nodig zijn. Zover
is het helaas nog niet en tot die tijd
zullen de betrokkenen alles in het
werk moeten stellen, en dat ook
met liefde doen, om te zorgen dat de
behandelingen financieel mogelijk
blijven. Zij kunnen dat echter niet al-
leen. Uw hulp is daarbij nodig, zowel
als kollektant als milde gever. Alle
twee tegelijk hoeft niet eens. Voor-
lopig is het plaatselijk komité al heel
blij met uw aanmelding als kollektant
en onderstaande dames zullen graag
een telefoontje ontvangen waarin u
uw medewerking, al is het maar voor
één of twee uurtjes, aanbiedt:
mevr. C. van den Houten-Niehof,
Dr. C.A. Gerkestraat 135, tel. 2072;
mevr. J.H.P. Schclten-Nieland, Cath.
van Rennessestraat 5, tel. 5434; mevr.
G.M. Zondervan-Hop, Parnassialaan
23, Bentveld, tel. 023-243490.

SLOTEMAKER VERONGELUKT
OP HET CIRCUIT VAN
ZANDVOORT

De Zandvoortse koereur en slipschool-
houder Rob Slotemaker is afgelopen
zondag op 50-jarige leeftijd op "zijn
eigen circuit" in het harnas gestorven.
Tijdens de Camaro Superstarrace om
de Thophy of the Dunes reed Slote-
maker door een oliepias net over het
hoogste punt van de Hunzerug en
raakte daardoor in een slip waar hij
niet meer uit kwam. Zijn wagen
schoof van de baan en boorde zich
met een klap in een auto van de wed-
strijdleiding, die hulp had verleend
aan een uitgevallen medekoereur.
Slotemaker brak daarbij zijn nek en
was op slag dood. Baanarts Dale, die
in de officialwagen zat, liep een ern-
stige beenbreuk op. Juist aan het eind
van dit seizoen had Rob Slotemaker
zelf zijn suksesvolle, 26-jarige race- en
rallykarriëre willen beëindigen. De
dood heeft hem net eerder afgevlagd.

• In verband met werkzaamheden aan
de spoorwegovergang nabij het NS-sta-
tion zal de Verlengde Haltestraat vanaf
zondagavond 23 september a.s. tot
maandagmorgen 7 uur voor al het gemo-
toriseerde verkeer gesloten zijn.

• Op donderdag 4 oktober a.s. begint
de jaarlijkse door de afdeling Zand-
voort van het rode kruis georganiseer-
de winterkursus ehbo. De lessen zullen,
evenals voorgaande jaren, worden ge-
geven in hotel Keur aan de Zeestraat.
Voor deelname kan men zich een half
uur voor de aanvang van de kursus
(20.00 u.) bij de organisatoren opgeven.

GEMEENTEBEGROTING 1980
GISTEREN AANGEBODEN

Gistermorgen vond de aanbieding
plaats van de gemeentebegroting voor
1980 die, zoals de koerant enkele we-
ken geïeden kon meedelen, ook voor
het komend jaar sluitend is. Volgens
het kollege is dit mede te danken aan
de invoering van de toeristenbelasting
op 1 januari van 1980. Er schuilt
echter een addertje onder het gras.
Want wanneer de Kroon de heffing op
het 'dagverblijf' -de zgn. oppervlakte-
belasting voor horekabedrijven- af-
wijst ontstaat er een gat van f. 138.000,-
in de inkomsten van de gemeente. Om
dit gat te dichten zullen dan nieuwe dek-
kingsmiddelen moeten worden aange-
wezen, schrijven b en w in hun nota
van aanbieding.
Hoewel de vermindering van de rijks-
uitkeringen als gevolg van bestek '81
tot op heden redelijk kon worden opge-
vangen, vreest het kollege dat het in de
toekomst moeilijker zal worden om de
eindjes aan elkaar te knopen. Hoewel
b en w niet verwachten dat dit in 1981
zal leiden tot een tekort op de begro-
ting, zien zij de financiële ruimte voor
het ter hand nemen van nieuwe taken
slinken. Verder wijst het dagelijks be-
stuur van de gemeente er op dat er de
laatste tijd investeringen zijn gedaan
-aankoop van het verenigingsgebouw
'De Krocht' en de bouw van kleed-
ruimten en kantine bij de nieuwe sport-
velden in de noorderduinen- die niet
op het investeringsplan van de gemeen-
te voorkomen.



Ik moet zeggen dat ik nogal ge-
schokt ben door de wijze waarop
de Hervormde Kerk in Zandvoort
de ontruiming van het pand Kost-
verlorenstraat 109a, eigendom van
de Kerk, heeft afgewikkeld. Het op
straat zetten van een gezin van man,
vrouw en vier jonge'kinderen door
middel van een gerechtelijk vonnis
en tussenkomst van de deurwaarder.
Maar wat ik ronduit als verbijsterend
ervaar is de manier waarop het bestuur
van de Ned. Herv. Kerk in het jongste
nummer van haar huisorgaan deze
daad tracht te rechtvaardigen. Ja, er
bijna1 een kruistocht van maakt en de
vrouwen van de kerkgemeente oproept
om met bezem en zeemieren lap de
woning te reinigen. Inplaats van de
hand in eigen boezem te steken en zich
af te vragen waarin het tegenover het
gezin aan hulp, opvang en begeleiding
tekort is geschoten, steekt het een be-
schuldigende vinger uit in de richting
van de familie die men het huis van
de Kerk heeft uitgejaagd.
Het gezin zou volgens de kerkleiding
alle schepen achter zich hebben ver-
brand-door hun huis in Friesland bij
opbod te laten verkopen, de aan de
Kerk verschuldigde huurpenningen niet
hebben voldaan en het huis aan de Kost-
verlorenstraat in vervuilde en niet te
bewonen toestand hebben achtergela-
ten. Korrekties op een krantenverslag
noemt het bestuur van de Kerk deze
intieme onthullingen in de stijl maar
vooral de mentaliteit van de roddel-
bladen en boulevardpers. Op deze wijze
wordt getracht de aandacht van het
kerkvolk af te leiden van het feit waar
het om gaat en waar het direkt mee te
maken heeft: de op verzoek van de
Kerk gerechtelijke uitzetting van een
gezin uit een woning van de Kerk. En
of dit al niet schrijnend genoeg is
krijgt de familie nog een trap na in
het Kerkblad. Een trap die ieder ge-
meentelid het schaamrood naar de
kaken moet doen stijgen en met schrik
en afgrijzen vervullen. Want ik kan
mij niet voorstellen dat de leden van
de Ned. Herv. Kerk in Zandvoort deze
gang van zaken zullen goedkeuren en
op zijn beloop laten.

Sj. Born.

Geachte Zandvoortse Koerant, mis-
schien iets voor uw rubriek : Hier staat
uw brief.
In het Hervormd Kerkblad voor de ge-
meente Zandvoort van 15 sept. j.l.
heeft het College van Kerkvoogden bij
monde van de voorzitter K. Tilstra ge-
reageerd op het artikel in de Zand-
voortse Koerant van 7 september,
waarin verslag gedaan werd van de
woningontruiming aan de Kostver-
lorenstraat. Daarbij kwam een gezin
met vier kinderen op straat te staan.
Onder de aankondiging van enkele
korrekties geeft voorzitter Tilstra
zijn zienswijze op de gang van zaken
die leidde tot de ontruiming van de
2e pastorie. Was het daarbij gebleven,
dan zou voorzitter Tilstra keurig langs
het kernpunt van de kwestie gezeild
zijn, maar hij onthulde daarbij het bij
opbod verkopen door een notaris van
het huis van gezin in Friesland, en ein-
digt met een oproep aan vrijwilligers
om de te trachten de "vuile en uitge-
leefde woning" schoon te maken. Dat
zou in voetbaltermen "natrappén"
heten. Wie weieens gewoon verhuisd
is, weet welke onverwachte stofnesten
en vuilplekken er achter kasten, fornui-
zen en wasmachines vandaan kunnen
komen. Het schoonmaken daarvan is
danook meestal het laatste werkje
voor je je woning overdraagt. Geen en-

kel huis waarin een gezin met vier kin-
deren heeft gewoond, is na een ontrui-
ming brandschoon. Vooral niet als de
ontruiming nog is uitgesteld, met alle
spanningen van dien. In bijbelse ter-
men valt de oproep van de kerkvoogd
wellicht te vergelijken met het werpen
van de eerste steen.
Maar daar gaat het in feite allemaal
niet om. De "korrekties" op de Zand-
voortse Koerant leiden de aandacht
slechts af van de twijfelachtig bijbelse
houding die het College van Kerkvoog-
den t.o.v. mensen in nood, eigen schuld
of niet, heeft ingenomen. Zondags
spreken over : "opgaan naar de berg
des Heren, naar het huis van de God
Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande
zijn wegen en opdat wijzijn paden
bewandelen (Jesaja 2 : 2-5), en 's maan-
dags (donderdags, zei de kerkvoogd )
een gezin met vier kleine kinderen op
straat laten zetten. Dat had het kerk-
bestuur kunnen korrigeren tijdens het
uitstel van de ontruiming. In plaats
daarvan wordt de kerkkudde enige

.insinuaties voorgehouden en opgeroe-
pen vooral die andere Augiastal schoon
te wassen. Het kerkbestuur wast zijn
panden, zoals Pilatus zijn handen.
Overigens een "hartelijk welkom in
Zandvoort" aan Theo Haitjema, de
nieuwe bijstand voor parochiaal werk,
en zijn gezin. Maar ik ben bang dat
Theo zijn voorliefde voor werk aan de
basis van het kerkvolk na zijn over-
komst uit België, nog even niet moet
uitpakken: er zit nog een botervlek
op het hoofd van het kerkvolk.

P. Knijtijzer

familieberichten

In een bijzonder matig gespeelde uit-
wedstrijd tegen het haarlemse TYBB
kwam_Zaj]dyoortmeeuwen eergisteren
niet verder dan een 1-1 gelijk spel. De
kustbewoners namen in de eerste helft
door een treffer van Ed Vastenhouw
weliswaar de leiding, maar zagen geen
kans voldoende afstand van TYBB te
nemen om de voorsprong tot aan het
eind van de ontmoeting veilig te stel-
len. Daarvoor zat er te weinig vaart
achter de aanvallen van de voorhoede
en ontbrak het aan de nodige wils-
kracht en doorzettingsvermogen om
de tegenpartij te overvleugelen. Zand-
voortmeeuwen scheen' met het doel-
punt - dat twee minuten na het begin-
signaal tot stand kwam - best tevreden
en geloofde het verder wel. Het
zwaartepunt van het duel kwam daar»
door bij de verdediging te rusten.
Die verrichtte soms wonderen om
h'et inmiddels op gang gekomen TYBB
het scoren te beletten. Dat lukte tot-
dat Willem Verbeek in de 25e minuut
op verrassende wijze langs de defen-
sie van Zandvoort schoof en de bal
in de touwen knalde, 1-1.
Met een gelijk spel leek de voorhoede
van Zandvoortmeeuwen geen genoe-
gen te willen nemen en zette de ver-
dediging van TYBB onder druk. De
gastheren op hun beurt probeerden
de defensie van de bezoekers open te
breken en de strijd in hun voordeel te
beslechten. Toen dat voor ZVM noch
TYBB enig resultaat opleverde
kreeg de wedstrijd een grimmig en
onsportief karakter en moest de
scheidsrechter herhaaldelijk tussen-
beide komen. De emoties kwamen pas
tot bedaren toen hij het eindsignaal
floot.
Door het gelijke spel tegen TYBB ver-
loor Zandvoort de leiding in de kom-
petitie.

OFFICIËLE OPENING
NIEUWBOUW ORANJE NASSAUSCHOOL
OP 28 SEPTEMBER A.S.

Vorig jaar onderging het bij iedere in-
woner van Zandvoort vertrouwde
bouwprofiel op de hoek van de Dr.
C.A.-Gerkestraat en de Lijsterstraat
eeg ingrijpende wijziging. Het monu-
mentale, uit de jaren twintig dateren-
de gebouwvan de Oranje Nassauschool
verdween om plaats te maken voor een
nieuw pand waarbij het 'rollenpatroon'
werd omgedraaid. Ongeveer op de plek
van het oude gebouw staat nu het
nieuwe gymnastieklokaal terwijl ter
hoogte van de voormalige sportzaal
de nieuwe basisschool is verrezen. Oor-
spronkelijk zou het nieuwe schoolge-
boüw, dat al geruime tijd in gebruik
is, irihet voorjaar officieel worden ge-
openc), maar door de strenge winter
raakten de bouwers achter op het oor-
spronkelijk aangehouden tijdschema.
Met name het gymnastieklokaal kon
daardoor niet eerder dan deze maand
worden opgeleverd.
Nu alles op een oor na is gevild kan
de openingsceremonie worden vol-
trokken en het bestuur van de Oranje
Nassauschool heeft daarvoor als datum
vrijdag 28 september a.s. vastgesteld,
's Morgens vieren de leerlingen feest,
's middags komt onderwijsinspekteur
E.G. Boonstra het nieuwe kompleks
voor geopend verklaren en in de avond-
uren is er een reunie voor de oud-lesr-
lingen van de school. Laatstgenoemden

kunnen dan ter plaatse waarnemen
wat er in een jaar is veranderd. Niet
alleen wat het uitwendige maar ook
wat de lokalen en het meubilair be-
treft, zoals de verstelbare zitplaatsen
en tafeltjes voor de scholieren. Voor
iedere lengte, omvang en houding zijn
er komfortabele mogelijkheden. Bin-
nenkort berichten wij de lezer meer
over de nieuwe school op de hoek van
de Gerkestraat en de Lijsterstraat.

omroepers

TE KOOP aangeb. bankst.
f. 75,-, ijskast f. 50,-, bed
2x2 mtr. f. 100,-. Nog
enkele diversen. Te bezich-
tigen in Zandvoort na tel.
afspr. 023-288202.

Alg. nieuw klassiek bank-
stel goudkleur, 4 zits, iets
ronde bank, losse kussens,
heren en dames club.
F. 1.000,-tel. 3994

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. Ritman
Telefoon 4365

Gevraagd voor direkt een serieuze

BEZORGER
voor een middag-wijk in Zandvoort.
Verdiensten f. 50,- per week.

Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij :
Mevrouw Koper dagelijks na 17.00 uur Zuster
Dina Bronderstraat 18, Zandvoort of telefonisch
023-312880.

Op 77-jarige leeftijd is heden overleden, onze onverge-
telijke dappere moeder en fijne oma, beste zuster,
schoonzuster en tante

CORNELIA PAAP

A.F. Wessendorp-Hofman
K.F. Wessendorp
Carry
N.V. Hofman
F. Hofman-de Roo
J.C. van Vechgel-Hofman
P.A. van Vechgel
Frans

Schagerbrug: Julie en Piet Drommel-
van Vechgel

en verdere familie

Zandvoort, 16 september 1979
Zr. Dina Brondersstraat 22
Correspondentie-adres:
Celsisusstraat 28
Zandvoort

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers
van het Uitvaartcentrum "Onderling Hulpbetoon" Post-
straat 7 te Zandvoort van 16.30 tot 17.00 uur en van
19.30 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatshebben donderdag 20 september om
13.30 uur in het crematorium "Velsen" te Driehuis-Wes-
terveld.

Vertrek vanaf de rouwkamer omstreeks 12.50 uur.

Geen toespraken
Aan huis geen bezoek

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat in een openbare vergadering
van een commissie uit het college van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland, welke zal wor-
den gehouden op 19 oktober 1979 te 10.00 uur
in het provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem, zal
worden behandeld het door de Inspecteur van de
Volksgezondheid ingediende bezwaarschrift tegen
het besluit van de raad dezer gemeente van 20
november 1978, no. 7 (a) tot vaststelling van het
bestemmingsplan "Lorentzstraat-Reinwardt-
straat".

Zandvoort, 11 september 1979. -
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
W. Harting wnd. H. Machielsen.

AVONDJE UIT IN FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek, selecte
franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk geïmporteerd tegen gereduceer-
de prijzen.
Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood van het
huis.

hartelijk welkom bar - grill "POURQUI"
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-27 28

TE KOOP AANGEBODEN

garageboxen
IN ZANDVOORT

Op eigen.grond. Voor belegging of leeg te aanvaarden.
Brieven onder nummer 700 aan buro van dit blad

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^̂

Astma Fonds ??
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gemeentebegroting voor 1980:
weinig schokkend
Maandag j.l. presenteerden b en w de
gemeentebegroting voor 1980, voor-
zien van een nota van aanbieding (toe-
lichting). Zoals in een eerste reaktie
al gemeld in de Zandvoortse Koerant
van afgelopen dinsdag, kunnen b«en
w de Zandvoortse gemeenteraad een
sluiten begroting aanbieden.

Daartoe kunnen b en w zich zelfs be-
perken tot een trendmatige verhoging
van allerlei gemeentelijke tarieven van
3 1/2 °/o. Een uitzondering daarop
vormen de reinigingstarieven, waar-
voor b en w een verhoging van 10 °/o
hebben aangevraagd, vanwege de toe-
nemende tekorten, die vooral veroor-
zaakt worden door een stijgende aan-
bod van grof huisvuil. Wel zal in 1980
het overschot van het gemeentelijke
huishoudgeld verder afnemen tot ca.
f. 495.000,-, een bedrag dat vrijwel
tot nul gedaald zou zijn zonder de in-
voering van de toeristenbelasting.
Daarvan is de leges op speelautoma-
ten inmiddels goedgekeurd en ook
voor de belasting op nachtverblijf
worden geen moeilijkheden verwacht,
maar üie op het dagverblijf vormt nog
een onzekere faktor. Voor de ca.
f. 138.000,-- die daarmee gemoeid
zijn, souden bij een afwijzende beslis-
sing van de Kroon andere bronnen
aangeboord moeten worden. De ge-
ringere armslag die de gemeentebe-
sturen door de maatregelen van Be-
stek '81 hebben gekregen, vertalen
b en w, tenslotte in een beleid, dat er
op gericht is de lakunes in het be-
staande voorzieningenpakket op te
vullen en uitbreiding of verdieping
van de bestaande aktiviteiten van
gesubsidieerde organisaties pas in twee-
de instantie te overwegen.

Enige grepen uit de toelichting.

Woningbouw.
Het belangrijkste probleem waarvoor
het gemeentebestuur zich de komende
jaren geplaatst zal zien, blijft de wo-
ningboüw. Verwacht wordt dat het
woning tekort tot 1988 zal oplopen
tot ca. 900, terwijl de plannen van b
en w zich npg beperken tot de bouw
van ca. 350 woningen voor de ko-
mende 10 jaar. Nu reeds staan ruim
400 woningzoekenden in Zandvoort
geregistreerd. Het is dus zaak reeds
op korte termijn te gaan bouwen, om-
dat anders Zandvoorters gedwongen
zullen worden tot 'overloop' naar het
nog te bouwen Noronstad in de Haar-
lemmermeer. Noronstad zal als op-
vangcentrum gaan dienen voor het
overschot aan inwoners van Kenne-
merland en Haarlem, een idee waarvan
b en w zich al distantieerd hebben.
Maar geluidshinder van het circuit
blokkeert zelfs de reeds ontwikkelde
bouwplannen voor o.m. 100 flats en
eengezinswoningen aan de Reinwardt-
straat en de Van Lennepweg en 36 zgn.
aanleunwoningen voor zelfstandige
bejaarden bij het Huis in de Duinen.
En dat terwijl b en w er alles voelen
om de prioriteiten voor Zandvoort te
verleggen van zijn funktie als badplaats
naar die van woonplaats.

Politie.
In een poging om de reeds lang gewens-
te versterking van de Zandvoortse poli-
tie alsnog op korte termijn te realise-
ren heeft de burgemeester zich ge-
wend tot de Commissaris van de Ko-
ningin. De ministervan Binnenlandse
zaken heeft een verzoek voor uitbrei-
ding van het korps ( van 58 tot 71
man) voorlopig afgewezen, maar Zand-
voort moet steeds meer een beroep
doen op de reservepol me, terwijl : 'het
niet zinvol is, om aan het primaire
recht op bescherming van de lokale

gemeenschap voorbij te gaan en wel
alle aandacht te schenken aan landelij-
ke c.q. regionale behoeften." Voor de
bepaling van de lokatie van het nieuwe
politieburo (na 1984) laten b en w
zich aanvullend voorlichten door een
onderzoeksburo. Om zich goed voor
te bereiden op 1984 (Orwell ? ) wen-
sen b en w in ieder geval voor het eind
van het jaar een definitieve plaats aan
te wijzen.

Diversen.
Voor de Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal is-f. 50.000,- gereserveerd voor de
aanschaf van 2000 boeken. Enkele we-
ken geleden heeft de bibliotheek in een
cirkulaïre gewezen op de sterk gestegen
aantallen leners en leningen, terwijl
het boekenbestand op het zelfde peil
moest blijven.
De resultaten van de campings De Zee-
reep en De Branding zullen in 1980
met 15 °/o verder terug lopen. Ener-

zijds is dat het gevolg van het streven
naar een minder dichte bezetting, an-
derzijds stellen kampeerders steeds
hogere eisen aan de akkommodatie.
Maar dat zou hooguit op het binnen-
terrein van het circuit gerealiseerd kun-
nen worden. Reeds op 5 juni j.l. ver-
klaarde de gemeenteraad zich akkoord
met een bedrag van f. 4.400.000,-, en
geen cent meer, voor de eerste fase van
de uitbreiding van het raadhuis. Of het
daar op ook zal uitkomen is evenwel
nog niet keihard zeker. De eerste archi-
tekt die binnen het budget van zijn op-
dracht blijf t,-wacht nog steeds een
lintje.
Er zal geen aparte gemeentelijke voor-
lichtingsdienst in het leven geroepen
worden. De Zandvoortse bevolking
zal door daartoe gestimuleerde ambte-
naren voorgelicht worden, 'als dat
van belang is voor de bevolking, of een

. deel daarvan'.

nieuws
kort & klein

• Het Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening Zandvoort is vandaag gestart
met een nieuwe aktiviteit: de telefoon-
keten. Via de keten onderhouden alleen-
wonende ouderen via de telefoon dage-
lijks kontakt met elkaar. Het circuit van
telefoongesprekken begint en eindigt van-
uit een centraal punt. Over deze nieuwe
loot aan de stam van de hulpverlening
hebben wij onze lezers in de editie van
18 mei'jl. uitgebreid geïnformeerd en het
kontaktadres vermeld waar men zich
voor deelname kon opgeven. Wie zich
alsnog wil aansluiten bij de keten kan
zich wenden tot de h r. A. Los, telefoon
2434. Voor verdere informatie kan men
ook terecht bij het buro van het Cen-
trum voor Vrijwillige Hulpverlening.
Dit is op werkdagen tussen 11 - 12 u. te
bereiken via tl.nr. 7373.

eanduoortee Noerartf

cenav kwam afspraak niet na
Ondanks de nadrukkelijke bepaling in
de overeenkomst tussen de gemeente
Zandvoort en de Cenav inzake de tij-
del ij ke bocht, dat binnen een termijn
van drie weken na de Grand Prix (en
uiterlijk op 14 september) het betref-

. fende gedeelte van het circuit weer in
de oude staat moest zijn terugge-
bracht, is dat tot nu toe niet het ge-
val.
Dit schrijft pvda-f raktievoorzitter
Gert Toonen in een brief aan het het
kollege van b en w.

Slechts een deel van de werkzaamhe-
den is verricht. Zowel aan de buiten
als de binnenzijde van de baan liggen
nog stroken asfalt van de tijdelijke
bocht. Ook de vangrails zijn niet in de
oude situatie teruggeplaatst. Direkt
naast de baan liggen bergen overtollig
asfalt en ander puin dat er niet hoort.
In de buurt van het bewuste deel van
het circuit was geen stukje Werktuig
te bekennen, dat erop zou kunnen
duiden dat men van plan was de werk-
zaamheden alsnog af te ronden, aldus
de socialistiese afgevaardigde.
De heer Beerepoot, direkteur van de
Cenav, gaf als reden op dat er een ma-
chine stuk zou zijn gegaan. Het komt
Toonen echter zeer ongeloofwaardig
voor, dat een bedrijf dat bij de aanleg
van de tijdelijke .bocht met groot
materieel en een leger van personeel
aantreedt om de klus op tijd te klaren,
bij de verwijdering van die bocht op-
eens maar over één machine beschikt
die dat werk zou kunnen doen. En die
machine gaat net voor 14 september

nog stuk ook, merkt de fraktievoorzit-
ter op.
Wat wel gedaan is, is het aanbrengen
van een nieuwe laag asfalt op de baan,
omdat de rijders over de laag asfalt-
gelegd voor de tijdelijke bocht-niet zo
te spreken waren. Dat opnieuw asfal-
teren heeft voor de Cenav blijkbaar
een grotere prioriteit dan het nakomen
van de door haar met de gemeente ge-
sloten overeenkomst, aldus Toonen.
Door het niet nakomen van de verplich-
tingen heeft de Cenav naar zijn oordeel
kontraktbreuk gepleegd. Reden waar-
om hij het kollege met klem verzoekt
op zeer korte termijn' die stappen te
ondernemen die nodig zijn om nog
voor de raadsvergadering van 25 sep-

tember de zaak in orde te brengen en
in die raadsvergadering daarvan ver-
slag uit te brengen.
Het verbaast Toonen overigens dat er
van gemeentewege blijkbaar geen toe-
zicht is gehouden op de naleving van
de bewuste afspraak. Hij verkeerde in
de veronderstelling dat nauwlettend
zou worden toegezien dat alles vol-
gens de overeenkomst zou geschieden.
Toonen herinnert b en w tenslotte aan
de door hen aan de fraktievoorzitters
gedane belofte,dat op het nakomen
van de overeenkomst kontrole zou
worden uitgeoefend. Hij wil van het
kollege weten waarom dit ondanks de
toezegging niet is gebeurd.

11 september - 17 september 1979

overleden : Adriaan Robert Slote-
maker, oud 50 jaar.

ondertrouwd : Theodorus Johannes
Wernardus van Dam en Evelyn Josefine
Wilhelmine Stellpflug ; Mario Alexan-
der Petrus van der Lans en Anna Maria
Johanna Brekelmans.

getrouwd : Willem Jan Edward
Zwemmer en Bernardine Arnolde Lan-
daal ; Pieter de Boer en Jolande Marja
Charissa Louman ; Jacob Kroon en Ni-
cole Emelie Schaepman ; Edwin Johan
Boevé en Ana Del Carmen Martinez
Diaz.

overleden buiten de gemeente :
Johanna Maria Jansen geb. Simon, oud
78 jaar.

geboren buiten de gemeente : Pas-
cale, dv. R. Bijster en E.A.A. van Wa-
geningen ; Özhan, zv. A. Cinkiz en N.
Sagat; Jan Rudolf, zv. F. Schiltmeijer
en J.H.L. Hooft.

belangri j kg adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen) •
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

waterstanden

sept. H.W. L.W. H.W L.W.

18
19
20
21
22
23
_24
25
26
27
28
29
30

02.40
03.19
03.54
04.29
04.59
05.27
06.00
06.29
07.00
07.36
08.17
09.09
10.20

10.41
11.24
11.58
12.33
13.04
13.31
14.03
14.32
15.03
15.40
16.21
17.12
18.23

15.03
15.44
16.13
16.46
17.18
17.42
18.13
18.46
19.17
19.55
20.40
21.39
22.59

23.06
23.47
00.17
00.51
01.21
01.46
02.17
02.51
03.20
03.58
04.44
05.42
07.01

De chicane tussen het Scheivlak en de Oosttunnel, de situatie op woensdag 19 september. Bij de toestemming
voor de aanleg van deze extra bocht in het circuit werd uitdrukkelijk bepaald dat op 14 september alles weer
in oude staat gebracht diende te zijn.
Verder dan een symbolies opbreken van 2 of 3 m2 wegdek aan de buitenkant van de baan is men nog niet ge-
komen. De uitbouw aan de overkant is nog volledig in takt en ook de vangrail (buiten de foto) is nog onder-
broken.
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Oofc Pension Nien-
huis, gelegen hoek
Dr. Smitsstraat /
Boulevard de Fa-
vauge, viel in de
oorlogsjaren ten prooi
aan de vernielzucht
van de bezetter.

openbaarheid van bestuur
valt bitter tegen
Van de door b en w van Zandvoort ge-
predikte openbaarheid van bestuur
merken wij nog bitter weinig! Zo rea-
geert de Stichting Behoud Kostverloren-
park op de weigering van het kollege om
met de stichting en andere geïhteresseer-
den overleg te plegen over het ontwerp-
bestemmingsplan voor het Kostverloren-
park.

Volgens de natuurorganisatie is de af-
wijzende houding van het gemeentebe-
stuur regelrecht in strijd met het door
b en w ingenomen standpunt inzake de
openbaarheid van bestuur. Op papier ziet
het streven de burgerij meer te betrekken

bij de plannen, etc. er mooi uit,maar de
praktijk leert wel anders, aldus de stich-
ting. De gemeente wil niet met ons pra-
ten over de toekomst van het Kostver-
lorenpark, wenst geen inlichtingen te
verschaffen over de door deskundige
instanties uitgebrachte adviezen, acht
inspraak door de inwoners van Zand -
voort overbodig en geeft geen of onvol-
ledig antwoord op door ons gestelde
vragen, schrijft Behoud Kostverloren-
park. Maar de stichting geeft het niet
op en blijft bij het dagelijks bestuur van
de gemeente aandringen op openheid
t.a.v. de beleidsvoornemens inzake het
park.

In een schrijven aan b en w vraagt de
stichting of zij alsnog bereid zijn
de bevolking in de gelegenheid te
stellen een oordeel over het projekt
te vormen en de miljeu-organisatie op
de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen rond het bestemmingsplan. Ver-
der wil de Stichting Behoud Kostver-
lorenpark graag worden geïnformeerd
over de datum waarop het plan ter
visie wordt gelegd. 'Dit jaar, volgend
jaar, of bv. binnen vijf jaar,' laat het
stichtingsbestuur hier niet zonder sar-
kasme op volgen.

kollege wil geen rol
als scheidsrechter

PLEIDOOI
VOOR
GEMEENTELIJK
KULTUURBELEID

In een brief aan de gemeenteraad be-
pleiten de voorzitters van de bestu-
ren van de openbare bibliotheek en
van het kultureel centrum de instel-
ling van een werkgroep of kommis-
sie voor de opstelling van een beleids-
nota voor ontplooiing van de kultu-
rele aktiviteiten in Zandvoort.

Van die werkgroep of kommissie zou-
den raadsleden en ingezetenen,d ie bij
het kulturele leven betrokken zijn.deel
moeten uitmaken, aldus de briefschrij-
vers. Zij zijn van mening dat het in
Zandvoort ontbreekt aan een gemeen-
telijk beleid voor de kuituur, waardoor
o.m. het kultureel centrum en de open
bare bibliotheek bij het bepalen van
hun beleid worden beperkt. Maar
ook op het gebied van de behuizing
voor de beoefening van kulturele akti-
viteiten etc. doet zich het gemis aan
een samenhangend kultuurbeleid van
de zijde van de plaatselijke overheid
voelen. De totstandkoming van een
dergelijk beleid is evenwel noodzake-'
lijk,omdat de gemeente belast is met
de zorg voor het welzijn van de lokale
bevolking, stellen de briefschrijvers.
Teneinde de gemeenteraad een indruk
te geven van hetgeen hen bij opzet en
uitwerking van een gemeentelijk kul-
tuurbeleid voor ogen staat.hebben de
voorzitters bij hun brief een aantal
modellen gevoegd voor een dergelijk
beleid, zoals die o.m. in Dordrecht,
Purmerend en Zaanstad worden ge-
hanteerd.

Precies als iedere andere raadskommissie
is de kommissie van maatschappelijk wei-
zijn (voorheen: sociale zaken) geen be-
leidsorgaan, maar heeft uitsluitend tot
taak b en w bij hun beleidsvoornemens :
van advies te dienen.

Dit schrijft het dagelijks bestuur van de
gemeente in zijn antwoord op een aan-
tal kritiese vragen van de pvda-fraktie
inzake de weigering van de kommissie
van maatschappelijk welzijn om de nota
van de pvda over de herstrukturering
van de sociale dienst op dezelfde wijze
te behandelen als het kommissie-advies
m.b.t. de verbetering van de gsd. Het
kollege acht zich overigens niet de aan-
gewezen instantie om als scheidsrechter
op te treden en een antwoord te geven
op de vraag in hoeverre door de kom--
missie wel of geen aandacht is geschon-
ken aan de nota van de socialistiese le-
den van maatschappelijk welzijn.
Volgens de pvda-fraktie is de nota ten-
achtergesteld bij het advies van de
kommissie en heeft de meerderheid
zelfs niet willen meewerken om het
stuk ter kennis van het gemeentebe-
stuur te brengen. B en w deelt de frak-
tie echter mee de nota wel degelijk
van de kommissie te hebben ont-
vangen met de opdracht er de nodige
aandacht aan te besteden. Zij ontken-
nen dat de ambtenaren van de socia-
le dienst de nota pas vier weken na
de behandeling door de kommissie
onder-ogen hebben gekregen. Ge-
lijk met de ontvangst van de nota is
deze ter bestudering voorgelegd aan
de personeelsleden van de gsd, aldus
het kollege. Van een onzorgvuldige
handelwijze en een ontoelaatbare

eanduDorrse hoeranr

schending van de interne menings-
vorming en demokratiese beleidspro-
cedure - zoals door de pvda-fraktie
werd beweerd - is geen sprake, me-
nen b en w.

De uitslagen van de vorige week door
Lotus gespeelde kompetitiewedstrij-
den badminton luiden :
Flair! ' - Lotus 1 1-7
Polisport 1 - Lotus 2 6-2
U.S. 2 - Lotus 3 1-7
Slotermeer 4 -' Lotus 4' 4-4
Noordkop 2 - Lotus 5 4-4
Kennemerland 4 - Lotus 6 7-1
Hanebalken 2 - Lotus 7 6-2
Velsen 7 - Lotus 8 4-4
Oisthusen 2 - Lotus 9 1-7
Lotus 11 - Lotus102-6
Jeugd :
Waterland A1 - Lotus A1 5-3
Duinwijck B2 - Lotus B1 2-6
Velsen B 2 - Lotus B2 8-0
Het wedstrijdprogramma voor 23 sep-
tember ziet er als volgt uit:
Lotus 1 - U.V.O. 3
Lotus 2 - Noordkop 1
Lotus 3 - Oranje Wit 2
Lotus 4 - A.A.C. 2
Lotus 5 - Duinwijck 8
Lotus 6 - Castricum 4
Lotus 7 - Haarlem 8
Lotus 8 - O.D.S. 4
Lotus 9 - B.V.O. 1
Lotus 10- A.B.S.V. 5
Lotus! 1- A.B.S.V. 3
Jeugd :.
Lotus a1 - Duinwijck A2
Lotus BI - Zaanstad B1
Lotus B 2 - vrij
Lotus B 3 - Zijderveld B2
Lotus C 1 - Slotermeer C2

IN MEMORIAM

De grootste vriend van het circuit

ROB SLOTEMAKER
dat hij ruste in vrede

Stichting vrienden van het circuit
Zandvoort

agenda
gemeenteraad

kerkdiensten

voor de op dinsdag 25 september a.s.
te houden openbare vergadering in
het raadhuis aan het Raadhuisplein.
De bijeenkomst begint om 20.00 u.

1. Notulen van de vergadering van 28
augustus 1979.

2. Ingekomen stukken:
Brief d.d. 6 juli 1979 van de voor-
zitter van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State inzake b~e-
handejing beroepschrift van mevrouw
l. Ineh'rvan Hamburg tegen raadsbe-
sluit van 27 maart 1979.
(Voorgesteld.wordt burgemeester
en wethouders te machtigen verweer
te voeren).
Brief d.d. 25 augustus 1979 van de
heer J.P. van de Wende over huis-
vestingsbeleid.
(Het kollege stelt zich voor te ant-
woorden konform de ter visie geleg-
de konsept-brief).
Brief ti.d. 17 september 1979 van
J.M. de Jong over dodelijk ongeval
op circuit.
Brief d.d. 11 september 1979 van de

heer W. van der Werff over reorgani-
satie Gasthuisplein.
(Het kollege stelt zich voor te ant-
woorden dat de raad zich heeft uitge-
sproken voor het autovrij maken van
het Gasthuisplein, zodat zijn voor-
stel niet meer in overweging kan wor-
den genomen).
In handen te stellen van burgehnees-
ter en wethouders om preadvies:
Brief d.d. augustus 1979 van de Stich-
ting Openbare Bibliotheek Zand-
voort over statutenwijziging e.n
samenstelling bestuur.
Brief d.d. 4 september 1979 van de
besturen van de Stichting Kultureel
Centrum en de Stichting Openbare
Bibliotheek over instellen werk-
groep of kommissie voor opstellen
beleidsnota.
Brief d.d. 14 september 1979 van
het Bestuur van de af d. Zandvoort
van het Nederlandse Rode Kruis
over gebruik gebouw kleuterschool
St. Agatha bij leegkomen.
Besluit van 4 september 1979 van
Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, waarbij goedkeuring is
onthouden aan raadsbesluiten be-
treffende aankoop grond Corn. v.d.
Werff straat.'

3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden:

Huisvesting 5e klasse Nicolaasschool.
5. Transakties onroerend goed:

Grondverkoop.
6. Bestemmingsplannen.
7. Herstemming en eventuele heropening

beraadslaging over voorstel-Toonen
inzake vergoeding aansluitdozen
door niet-gebruikers kabeltelevisie.

8. Gemeenschappelijke recjeling centrale
post ambulance vervoer Zuid-Kenne-
merland.

9. Werkzaamheden toren N.H. kerk.
10. Douchegelegenheid in de woning

Kanaalweg 13.
l

11. Centrale verwarming in de woning Van
Kinsbergenstraat 10.

12. Garantstelling voor tekort t.b.v. volks-
kerstzang.

13. Garantie geldlening Sporthal Pellikaan.
14. Vervanging boekhoudmachine P.W.
15. Wijziging raadsbesluit aankoop gebouw

De Krocht.
16. Gemeenschappelijke regeling water-

produktiebedrijf Zuid-Kennemer-
land.

17. Salariëring van het gemeentepersoneel
per 1 juli 1979.

18. Benoemingen:
Benoeming leden bestuur Stichting
Cultureel Centrum Zandvoort.

19. Rondvraag.

HERVORMDE KERK
zondag 23 september a.s.:
10.30 uur : Ds. C.-Mataheru
Jeugdkapel
10.30 uur : Bezoek aan de kerk.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 23 september a.s.:
10.00 uur : Ds. J.A. van Arkel, Bloe-

mendaal.
19.00 uur : Ds. A. Heuzeveldt, Haar-

lem-Oost.

PROTESTANTENBOND
zondag 23 september a.s.:
10.30 uur : Prof. Dr. A. van Biemen,

n.h. Bentveld.

ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 22 en zondag 23 september a.s.:
19.30 uur : eucharistiviering met orgel

en samenzang,
zondag 23 september a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 22 en zondag 23 september a.s.:
Zuster E.H.M. Nijssen, Gasthuishofje 27,
tel. 2791.

( I.M. )

CIRCUIT

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK_

Ma. MG CLUB - ledendag
WVTA - wielrennen

Di. POLITIE Amsterdam
rijvaardigheidslessen

Wo. POLITIE Ncordwijkerhout
POLITIE Bihhoven
rijvaardigheidslessen

Vr. POLITIE Utrecht
rijvaardigheidslessen

Za. SCHONER BAUEN
bedrijfsdag

Zo. STICHTING AUTOSPORTIÈF
cursus verhoogde rijvaardigheid

Inlichtingen
Tel. 8284

ONDERWIJS

TEGEN
APARTHEID

GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam tel. 020-237335



DE ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB WORDT 50 JAAR

De Zandvoortse Schaakclub zal op 13
januari van het volgend jaar 50 jaar be-
staan. Het nieuwe bestuur van de klup
heeft aangekondigd, dat dit jubileum
gevierd zal worden met een open
schaaktoernooi, een sirriultaanwedstrijd
voor leden tegen (waarschijnlijk) groot-
meester Jan Timman, en in de zomer
van 1980 een openluchtschaaktoer-
nooi.
Evenals vorig jaar zal schaakinstrukteur
Klaas Steijn ook dit seizoen weer pro-
beren de klupleden enige fijnere kneep-
jes van het schaken bij te brengen. Of
het aan hem heeft gekegen, is moeilijk
te bepalen, maar in ieder geval werd
het eerste team van ZSC vprig seizoen
kampioen in de 3e klasse E van de
Haarlemse onderbond. Dat resultaat
is evenwel behaald door een team van
"oude rotten" in hét kiupschaak, die

met de leuze 'de jeugd is de toekomst'
en bloc besloten hebben een stap terug
te doen, zodat die jeugd al direkt ge-
konfronteerd zal worden met ster-
ke tegenstanders. Met handhaving in
de hogere klasse zou de klup in dit
jubileumjaar danook al dik tevreden
zijn.
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer .
drie ronden van de interne kompetitie
oud, maar nieuwe aanmeldingen zijn
nog welkom. Wie zijn krachten op de
64 velden wil meten, kan donderdags-
avonds vanaf 8 uur terecht in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davids-
straat, de jeugd tot 18 jaar vanaf 7 uur.
Nieuwe spelers worden onder aan de
"ladder" geplaatst en kunnen zich
door overwinningen naar hogere spor-
ten, en daarmee naar sterkere spelers
opwerken.

hier
staat
uw
brief

Het eerste elftal van TZB heeft afge-
lopen zondag op overtuigende wijze
afstand genomen van de matige start
in de kompetitie door het sterke DSC
'74 met 2-0 te verslaan. Na een aarze-
!end begin, waarin beide partijen el-
kaars krachten takseerdert, brandde
de voorhoede van de kustbewoners
los en lanceerde de ene aanval na de
andere op het doel van de tegenstan-
der. Vooral het trio Sebregts en Ab en
Leen Bol bracht de defensie van de
gastheren keer op keer in grote moei-
lijkheden en het was dan ook meer
geluk dan wijsheid dat de keeper van
DSC niet werd gepasseerd.
Nadat Sebregts in de 23e minuut van
de wedstrijd in het strafschopgebied
door een der spelers van de thuis-
klup niet zo zachtjes onderuit was
gehaald, rekende iedereen op een
penalty. De nogal nerveus en wei-
felend leidende arbiter liet echter
•doorspelen. Het bleek uitstel van ek-
sekutie. Zes minuten na dit incident
xwam het leer na een verre uittrap
-•an doelman Puls voor de voeten van.
Ab Bol terecht. Die manoeuvreerde
•Ie bal handig tussen twee DSC-ver-
'iedigers door en lokte de keeper van
Je tegenpartij met een schijnbewe-
jing naar de plaats waar hij hem heb-
oen wilde. Een plaats die voldoende
uimte bood om te kunnen scoren.
--n dat deed Ab Bol, 1-0.
•De voorhoede van TZB nam daarna
•vat gas terug en was het de beurt
'ian de verdediging om te laten zien
wat ze waard was. De defensie - met
Minne Bloem en goaly Puls als grote
uitblinkers - deed niet onder voor de
voorhoede. Voor DSC was er geen

. doorkomen aan. In de tweede helft
nam de aanvalslinie van TZB het
heft weer stevig in handen en dwong
de gastheren opnieuw tot een defen-
sieve houding. De inspanning van
de voorwaartsen werd beloond met
ten tweede doelpunt dat de hard wer-
kende Cees Sebregts op zijn naam
bracht. Daarna kreeg de defensie van
^"ZB de taak de resultaten te konsoli-

deren en ook nu weer was het Minne
Bloem die hierin een hoofdrol ver-
vulde. Wat DSC ook ondernam om
de voorsprong van de gasten te redu-
ceren, de achterlinie met keeper Puls
in het centrum bleef ongenaakbaar.
Overmorgen ontmoet TZB op eigen
terrein het geduchte Renova. Aan-
vang van het duel 14.30 uur. »

Na de derde kompetitiewedstrijd zijn
de zaterdagvoetballers van Zandvoort
'75 nog steeds ongeslagen. Eind vorige
week sloot de ploeg de ontmoeting met
KIC met een 0-0 gelijkspel af. Geen
goals dus maar*wel een spannend duel
waarin KIC, na een kort overwicht
in de eerste minuten van de wedstrijd,
het initiatief moest afstaan aan 'de voor-
hoede van Z'75. Ruud van der Putten,
Ron Tukker en Raymond Keuning
beten;de spits af van de aanvallen op
het doel van de tegenpartij. Maar in de
Beverwijkse goaly vonden zij hun mees-
ter die geen enkel schot zijn territoir
liet passeren.
Na rust waren beide ploegen afwisse-
lend in de aanval en de verdediging
met ongeveer gelijke kansen om de
leiding te nemen. Z'75-doelman Koops
ontsnapte ternauwernood een paaar
maal aan een goal en zijn kollega aan
de overzijde had alle geluk van de we-
reld toen Raymond Keuning voor open
doel de bal naast schoot. In de laatste
fase van de ontmoeting kreeg Zand-
voort '75 het moeilijk doordat twee
ervaren spelers het veld wegens een
blessure voortijdig moesten verlaten.
Raymond Keuning zocht strompelend
de kleedkamer op met een gekneusde
voet en Rien van der Vaart haakte
eveneens af. Zij werden vervangen door
Arjan de Boer en Hans Mataheru. KIC
kon van de spelerswisseling bij Z'75
niet profiteren want de invallers lieten
zich geen moment van de wijs brengen

door de geroetineerde spitsen van het
beverwijkse team. Zodoende kwamen de
kustbewoners afgelopen zaterdag ongesla-
gen uit de strijd te voorschijn.

Gezin op straat gezet ?

In een redactioneel artikel vestigt U de
aandacht op de N.H.Kerk die zomaar
een gezin op straat zet maar vind U dit
niet erg overdreven ? Er is toch met
dit gezin een duidelijke afspraak ge-
maakt over de tijd van huren ? Als ik
afspreek het abonnementsgeld van uw
krant te voldoen en ik doe het niet
krijg ik toch ook geen krant ? Als sei-
zoenarbeiders hun koritrakt beëindigd
zien schrijft U toch ook geen artikel
over het op straat zetten van mensen
die nu geen werk meer hebben ? Ik
vind het zelf bijzonder onverantwoor-
delijk dat een echtpaar met vier kinde-
ren zomaar ergens gaat wonen waar,
zoals U terecht opmerkte al veel wo-
ningzoekenden zijn, evenals dat in Am-
sterdam het geval is. Ik vind zelfs dat
de gemeentelijke sociale dienst veel te
ver is gegaan om mensen uit Friesland
die werken in Amsterdam hier in Zand-
voort woonruimte en financiële hulp
te geven, er zijn nog zoveel Zandvoor-
ters die dit veel harder nodig hebben !
Overigens ligt hier ergens een parallel
met het verhaal van het huis van dhr.
Flieringa. Daar'heeft U een groot arti-
kel aan gewijd terwijl destijds enkele
van de krakers toen ook woonruimte
hadden (in de Kostverlorenstraat) en
hoefden daar niet uit of "schandalige
winstmakende huur" te betalen. Zelf
ware deze mensen op winst uit, want
nu betalen ze helemaal geen huur en
hopen nu, net als de familie Meertens
dat de gemeenschap maar even voor
een huis zorgt. Zowel voor de familie
Meertens als voor de krakers van het
huis van Flieringa vind ik het een on-
redelijke en onrechtvaardige daad te-
genover de normale procedure volgen-
de woningzoekenden als zij een huis
zouden krijgen. Zij hebben zich zelf
ten onrechte op de urgentielijst ge-
plaatst en vinden dat de gemeenschap
daar maar voor moet opdraaien!

R.v.d. Waal



Uit nodiging aan de oud-leerlingen van de

ORANJE NASSAUSCHOOL

voorheen Wilhelminaschool en Julianaschool
te Zandvoort voor de openingsavond van de
nieuwe Oranje Nassauschool aan de Lijster-
straat 1. Welke gehouden zal worden op 28
september 1979, aanvang 20.00 uur.
Zij die van deze uitnodiging gebruik wensen
te maken gelieve zich voor 26 september tele-
fonisch op te geven bij :
mevr. A.J. Bol - Bosman, tel. 48 85 of .
mevr. C.H. Bruins - de Boer, tel. 47 67 of
mevr. S.C. Landman - Versfeld, tel. 5612.

CARMEN GAAT WEER SOUL-DANSEN
IN'TSTEKKIE

start maandag l oktober a.s.
van 19.00 - 20.30 uur (12 t/m 17 jr) f. 15,- p.mnd.

van 20.30 - 22.00 uur (l 8 jaar en ouder)
van 22.00-23.30 uur (l8 jaar en ouder)

f. 20,-p.mnd. •

Opgave en inlichtingen : L. van Wijnen, tel. 5100.

AVONDJE UIT IN FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek, selecte
franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk geïmporteerd tegen gereduceer-
de prijzen.

Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood van het
huis. . .

hartelijk welkom bar - grill "POURQUI"
Kerkstraat 18 - ZandVoort - tel. 02507-27 28

TE KOOP AANGEBODEN

garageboxen
IN ZANDVOORT

Op eigen.grond. Voor belegging of leeg te aanvaarden.
Brieven onder nummer 700 aan buro van dit blad

ornrpepers

Aangeb. talencursus op Ip's,
banden en/of cass., prak-
tisch in alle talen f. 50,--
per cursus. Tel. 070-881843
b.g.g. 070-890891.

HULP gevraagd voor l ocht.
per week. Tel. 39 49.

Uit oude familieband ver-
kregen org. Friese Stoeltjes
klok met maan en datum
f. 3.000,-, dito zonder
maan en datum f. 2.500,--,
org. Engelse Lantaarnklok
f. l .500,-, org. Friese
Staartklok f. 3.000,-, Frie-
se Kortstaartklok met me-
chaniek f. 3.000,-, Contoi-
seklok f. 2.000,-, koperen
ronde Scheepsklok f. 650,-,
org. Zaagklok f. 2.000,-,
e.a. 4 tegeltableau's f. 250,-,
f. 500,-, f. 750,-, f. 1.000,-,
8 antieke koperen gewich-
tjes f. 75,-, 3 zilv. pillen-
doosjes f. 200,- en 4 ivo-
ren beeldjes f. 100,-.
Tel. 070-881843 bbg. 070-
890891.

HUIS TE KOOP GEVRAAGD
omg. Julianaweg / Emma-
weg. Brieven onder nr. 710
buro van dit blad.

Aangeb. 70 munten bestaan-
de uit 40 bronzen centen
w.o. 17 van 1942, zilv.
kwartje 1945, zilv. dubb.
1945,4halfjes, 5 v.o.c., 15
bronzen 2 1/2 centen, 4
prov. 2 stuivers, alle mun-
ten samen f. 150,--.
Plm. 2500 postzegels f.
100,- en 100 bankbiljet-
ten f. 150,-.
Tel. 070-881843 b.g.g. 070
-890891.

RUSTIGE HEER, 34 jaar,
vrijgezel zoekt woonruimte
met keuken en douche,
Event. overname of belo-
ningf. 3.000,-Tel. 2074
of brieven onder nr. 711
buro van dit blad.

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

H. W. CDSTER B...
Makelaar o.g. UdNBM

'JdMCC

Burg.Engelbertsstraat 11 Zaridvoort Telefoon 5531

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

KERKPAD 6
POSTBUS 54

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

TELEFOON 02507 - 2793
2040 AB ZANDVOORT

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^/^

Astma Rmds?f
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk •
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g-r o t e drukker
beter dan een KLEINE l

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

5a. ^Balledux &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 -Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

steun

noiAi

VERSTEEGE
•#• ttotttnieltrtrtrijt

Jjalttstraat 18 - Zmbboott
«Eelttpon 02507-4460

giro
454000

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
brengen ter openbare kennis, dat de Stichting
voor christelijk onderwijs in Zandvoort bij
brief van 10 augustus 1979 bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een aanvraag hebben
ingediend tot verlening van een vergunning als
bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet
voor het verrichten van grondwerkzaamheden
nabij de chr. mavoschool aan de Sophiaweg ten
behoeve van de aanleg van een sportveld, zoals
op de bij de aanvraag behorende tekeningen is
aangegeven.
Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekeningen
vanaf l oktober 1979 gedurende 30 dagen voor
een ieder ter inzage op het raadhuis, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging
van de aanvrage bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem indienen.

Zandvoort, 17 september 1979.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, de burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen

V
Gevraagd voor direkt een serieuze

BEZORGER
voor een middag-wijk in Zandvoort.
Verdiensten f. 50,- per week.
Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij :
Mevrouw Koper dagelijks na 17.00 uur Zuster
Dina Bronderstraat 18, Zandvoort of telefonisch
023-312880.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

luit allatïe bureau
OHOENEIWEIN B.V.

v. d. Werft
mijn bakker
sinds i 746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 8484*
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kunstijsbaan dicht:
schaatsers en gemeente de dupe
Een onplezierige mededeling voor de
zandvoortse schaatsliefhebbers die in
de wintermaanden de in Haarlem ge-
vestigde kunstijsbaan Kennemerland
bezoeken en een zo mogelijk nog tries-
ter bericht voor de gemeente Zand-
voort: de baan gaat volgende maand
niet open en blijft wellicht het hele
schaatsseizoen gesloten. Dit op aan-
wijzing van bouw-en woningtoezicht
van de buurgemeente, nadat ernstige
bouwtechniese gebreken waren gekon-
stateerd.

De ijsvloer van de baan is op verschei-
dene plaatsen gescheurd als. gevolg
van verzakkingen. Over de oorzaak of
oorzaken van de breuken in de vloer is
tot op heden niets met zekerheid be-
kend. Het wordt niet erg waarschijn-
lijk geacht dat er wijziging is opgetre--
den in de bodemgesteldheid onder de
ijsbaan. Toch wordt met die mogelijk-
heid wel rekening gehouden. Onder
de heipalen waarop het projekt rust
bevindt zich een eeuwenoude harde
schelpenlaag. Onder die laag is de
bodem van een moerasachtige sub-
stantie. Wellicht is door de druk van
heipalen en ijsbaan beweging ontstaan
in de schelpenlaag. Een andere moge-
lijkheid is, dat bij de aanleg van de
kunstijsbaan onvoldoende rekening
is gehouden met het krimpen en uit-
zetten van de ijsvloer.
Op dit moment wordt door een groep
onafhankelijk deskundigen uitge-
zocht wie verantwoordelijk is voor de
mankementen, het buro dat bij de aan-
leg heeft geadviseerd of de bouwer van
het projekt. Verder wil het ijsbaan-
bestuur de grootst mogelijke spoed be-
trachten bij het herstel van de baan.
Maar het is nog lang niet zeker of dit
op korte termijn zal lukken. Het pro-

eanduüorrse hoeranr

voor de zandvoortM schaatsliefhebbers h het te hopen dat het de komende winter goed vriest, want
op de kunstijsbaan Kennemerland kunnen zij voorlopig niet terecht.

jekt is verzekerd tegen schade, maar
de afwikkeling van de uitkering kan
geruime tijd in beslag nemen. Om de
kosten van de reparatie voor te schie-
ten zal waarschijnlijk een beroep op
de subsidieërende gemeenten, w.o.
Zandvoort, worden gedaan. En dat
is nog niet alles. Aan de Kennemer
gemeenten zal ongetwijfeld ook wor-
den gevraagd het eksploitatietekort
te dekken, dat door de sluiting van
de baan zal ontstaan. En dat kan wel

eens tot een fiks bedrag oplo-
pen.
De vraag is of de zandvoortse gemeen-
teraad - toch al verdeeld over de sub-
sidie aan de kunstijsbaan - de nodige
kredieten voor herstel en inkomsten-
derving zal willen /erschaffen. Er
zullen, naar wordt verwacht, in ieder
geval harde noten over worden ge-
kraakt.

waterstanden

sept. H.W. L.W. H.W

25
26
27
28
29
30

06.29
07.00
07.36
08.17
09.09
10.20

14.32
15.03
15.40
16.21
17.12
18.23

18.46
19.17
19.55
20.40
21.39
22.59

L.W.

02.51
03.20
03.58
04.44
05.42
07.01

kort & klêil
• Overmorgen, donderdag 27 septem-
ber, beleggen de rooie vrouwen van de
afdeling Zandvoort van de pvda een
bijzondere ledenvergadering in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. Op de bijeenkomst, die
voor een ieder toegankelijk is, komen
de jaarverslagen en het programma van
aktiviteiten voor het komend jaar aan
de orde. De zandvoortse vertegenwoor-
digster in provinciale staten, Annema-
rie Goedmakers, zal het een en ander
vertellen over haar werk in de staten.
De bijeenkomst begint om 20.30 u.

• Op 24 oktober a.s. zal de jaarlijk-
se ontmoetingsdag voor langdurig
zieken, bejaarden en gehandikapten
weer gehouden worden in de Van
Pageehal. De voorbereidingskom-
missie is er opnieuw in geslaagd een
heel aantrekkelijk programma samen
te stellen. Bijzonderheden zullen nog
nader worden bekend gemaakt maar
het verdient aanbeveling om de da-
tum van 24 oktober alvast te noteren.

• Op woensdag, 3 oktober a.s. zal
de hoofdinspekteur van politie H.
Blokland het feit herdenken dat hij
25 jaar geleden in overheidsdienst
trad. Hiertoe zal hij met zijn gezin
des middags om half drie in de kan-
tine van het politieburo aan de Hoge-
weg worden ontvangen voor een hul-
diging in korpsverband. Van vijf tot
acht uur houdt de jubilaris 'open
huis' aan de Voltastraat 2, waar vrien-
den en bekenden van harte welkom
zijn.

VVD-RAADSLEDEN
GIELEN EN JOUSTRA
STELLEN VRAGEN
OVER KUNSTIJSBAAN

Naar aanleiding van de aangekondigde
sluiting van de kunstijsbaan Kennemer-
land - zie elders in deze kolommen -
hebben de liberale raadsleden Gielen en
Joustra schriftelijke vragen aan het kol-
lege van b en w gesteld. De twee afge-
vaardigden willen weten of het ijsbaan-
bestuur al niet eerder van de gebreken
op de hoogte was en wanneer dit het
geval is waarom de gemeenteraad niet
is ingelicht. Verderdringervde vragen-
stellers er op aan dat alle gegevens be.
treffende deze zaak, alsmede de finan-
ciële konsekwenties, bekend worden
voor de a.s. behandeling van de gemeen-
tebegroting voor 1980 door de kom-
missies en de raad.
Indien er geen volledige opening van
zaken wordt gegeven zijn beide volks-
vertegenwoordigers van oordeel dat er
geen sprake kan zijn van een bijdrage
in een eventueel eksploitatietekort van
de ijsbaan of een voorfinanciering van
de kosten van herstel in de loop van
volgend jaar. Zij wijzen hierbij op de
nota van aanbieding bij de gemeentebe-
groting voor 1980, waarin b en w zich
voorstanders tonen van een niet meer
dan trendmatige stijging van de bij-
dragen aan gesubsidieerde instellingen.

'zandvoort was een mieters dorp'
Vrijdagmiddag werd in de kantine van
het politieburo aan de Hogeweg ('Jam-
mer dat het nog in deze behuizing moet
gebeuren', aldus ceremoniemeester
Methorst) afscheid genomen van hoofd-
agent P.J. van de Ma rel, die in verband
met zijn gezondheid de dienst ging
verlaten.

'Twee jaar te vroeg omdat de inspan-
ningen van zesendertig jaar overheids-
dienst hun tol hebben geëist', aldus
korpschef Van Maris, voor wie dit ech-
ter betekende dat hij een medewerker
die hij achttien jaar heeft meegemaakt
nu persoonlijk kon uitluiden, iets dat

mevr. Kraan - Meeth

niet mogelijk zou zijn geweest indien
het afscheid in 1981 zou plaats hebben.
Uit de toespraak van de heer Van Maris
bleek verder dat de heer Van de Marel
na de Handelsavondschool de zeker-
heid bij de overheid vond als inspek-
teur van de domeinen in Tiel. Zijn
rustige leventje werd echter verstoord
door de oorlog, waarna hij al gauw in
de clinch lag met de bezetter, zodat
de keurige belastingambtenaar moest
onderduiken. Daarna als vrijwilliger
met het eerste bataljon stoottroepen

naar Indië, 'waar de ironie van het
noodlot wilde dat je geplaatst werd
tegenover de bevolking die je zo graag
had willen helpen.' Dat de heer Van
de Marel, eenmaal terug in Nederland,
niet meer een zittend kantoorbaantje
ambieerde lag voor de hand en het
werd de zandvoortse politie waar hij
per 1 januari 1949 het korps kwam
versterken en als volbloed geuniformeer-
de politieman er mede voor zorgde dat
de burgers van Zandvoort in vrijheid
konden leven. Nog twee facetten van
de loopbaan van hoofdagent Van de
Marel: het met akkuratesse, zorg en
liefde beheren van de wapenkamer en
het zuinig omspringen met bekeuringen.
'Je had meer vertrouwen in je eigen
manier van optreden' aldus de korps-
chef die zijn toespraak afsloot met het
overhandigen van een schild met het
wapen van de gemeentepolitie en de ge-
bruikelijke enveloppe. Het kado van het
korps bestond uit een gebrandschilder-
de raamdekoratie met het wapen van
Zandvoort. Voor mevrouw Van de Marel
( 'van de vrouw van een politieman wordt
een groot aanpassingsvermogen en een
grote liefde gevraagd' ) waren er bloemen.
Met het opspelden door burgemeester
Machielsen van de eremedaille in zilver
behorende bij de Orde van Oranje-Nassau,

een onderscheiding waaraan volgens de
eerste burger in politiekringen nog erg
veel waarde wordt gehecht, onderstreep-
te spreker nog eens ekstra de waarde-
ring voor het werk dat de scheidende
hoofdagent voor de gemeenschap heeft
verricht. Adjudant Pols feliciteerde met
de ontvangen onderscheiding en schonk
de heer Van de Marel namens de afde-
ling Zandvoort van de Bond van Chris-
telijke Politieambtenaren in Nederland
een fotoalbum. Van harte hopen we dat
de heer Pols, wanneer hij eind volgende
maand afscheid heeft genomen, meteen
begint met het schrijven van zijn
memoires. Het zou gewoon jammer
zijn wanneer die kostelijke verhalen
over een kursus met uit de grond ge-
stampte docenten, de ritten met de
blauwe tram en het zolderkamertje in
de Dr. Smitsstraat, meesterlijk door
hem gebracht, beperkt zouden blijven
tot een kleine kring. 'Adjudant Pols ver-
telt' wordt gegarandeerd een best-
seller!
Ook de heer Methorst feliciteerde met
de verleende koninklijke onderschei-
ding, waarna spreker even de juist deze
dag in diskussie gebrachte herziening
van het dekoratiestelsel aanroerde. Uit
de verdere woorden van de heer Met-
horst, die sprak als voorzitter van de

Zandvoortse Politie Sport Vereniging,
begrepen wij dat de heer Van de Marel
wel trouw zijn kontributie had be-
taald maar geen opzienbarende pres-
taties op de grasmat had geleverd. Des-
ondanks kreeg hij een mooie plant.
Wel opzienbarend was hetgeen hij
voor het korps reservepolitie had be-
tekend, waarvoor de heer Methorst,
nu als kommandant van genoemd
korps, hem onder dankzegging een
kadobon aanbood.
In sympatieke bewoordingen dankte
de heer Van de Marel, die behalve van
zijn echtgenote ook vergezeld was van
zijn dochter Martine, voor de onder-
scheiding, alle waarderende woorden
en kado's. Een speciaal dankwoord
richtte hij ten slotte tot de zandvoort-
se bevolking en de plaats waar hij
dertig jaar lang had gewerkt: 'Zand-
voort was een mieters dorp! '



chicane loopt dood, volgens Van Dale

Komt vanavond in de gemeenteraad
aan de orde.
Wij hebben het woord - dat in Zand-
voort thans op ieders lip zit - voor
u opgezocht in Van Dale's Groot Woor-
denboek der Nederlandse Taal.
U moet u wel even goed vasthouden.
In uw eigen belang.
Chicane (Fr.), v.(m) (-s), kleingeestige
aanmerking, last veroorzakende hande-
ling, berustende op kleinzielig nakomen
van regels en voorschriften, haarklove-
rij,: Chicanes maken; - afkeurenswaar-
dig spitsvondig verweermiddel in een
proces. Maar ook : kunstmatige bocht
in een circuit.
We zijn er nog niet.
Chicaneur, m. (-s), iemand die chica-
neert, lastig, vitziek persoon.
Is iemand die chicanes maakt over
een chicane nu een chicaneur?

Op zijn Hollands gezegd: is pvda-fraktie-
voorzitter Gert T.oonen, die heeft ont-
huld dat de Cenav de overeenkomst met
de gemeente inzake de verwijdering van
de bocht in het circuit heeft geschonden,
een lastig en vitziek persoon?
Een vraag die eigenlijk niet kan worden
beantwoord zonder de grootst moge-
lijke misverstanden in het leven te roepen.

Een sprekend voorbeeld.
De vrienden van het circuit kan je geen
groter plezier doen dan het maken van
chicanes.

Zijn het nu aanstichters van haarkloverij
en bewust uit op afkeurenswaardige
spitsvondigheden?
Chicaneurs, kortom.
Welnee.
De vrienden hebben een broertje dood
aan chicanes.
Zij willen enkel en alleen meer boch-
ten in de racebaan.
Maar ondertussen kun je ze met Van
Dale in de hand aanspreken op last
veroorzakende handelingen (chicanes
maken).
En hoe zit het nou met Toonen:
duidelijk geen lid van de klup van min-
naars van het circuit.
Een chicaneur zonder chicanes, soms?
Op het moment dat de verwarring ten
top stijgt brengt Van Dale, dezelfde
die in één woord zoveel chicane doet,
uitkomst.
Maakt een eind aan alle haarkloverij
en ander gevit.
Een chicane, aldus Van Dale, is een
bochtige doodlopende gang.
Het staat er.
Zwart op wit.
Geen moedertje lief doet er nog iets
aan.
Alle knikken wacht een eind.
Daar kan je, met Van Dale, donder op
zeggen.

omroepers

TE KOOP: Bergmeubel
180 cm breed en palli-
sander salontafel. Fahren-
heitstraat 20, tel. 5389

WOMNGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
.Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
künstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
. Telefoon 4365

play-in*
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
•utomaten.
Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37.

familieberichten

TEKENWEDSTRIJD KERSTKAARTEN

Het Kultureel Centrum is een lande-
lij ke aktie ten bate van Unicef gestart.
Het gaat hier om een tekenwedstrijd
voor kerstkaarten, waaraan iedereen
kan meedoen.

Unicef, het kindernoodfonds van de
Verenigde Naties, is in 1946 opgericht.
Unicef houdt zich in ca. 115 (meest
ontwikkelings-) landen bezig met
hulpprogramma's voor kinderen op
het gebied van voeding, gezondheid en
geestelijk welzijn. In 1965 werd aan
Unicef de Nobelprijs voor de vrede toe-
gekend.
De bedoeling van de wedstrijd is het

maken van een kerstkaart in de maten
15 x 21 cm. Hij mag worden getekend,
geschilderd of geplakt, als de onder-
grond maar papier of karton is en de
kaart in een envelop verstuurd kan
worden. Er zijn vier groepen deelne-
mers: 4-8 jaar, 8-12 jaar, 12-16 jaar
en 16 jaar en ouder. Per persoon mag
maar één kaart worden ingezonden.
Een deskundige jury zal de inzending-
en beoordelen. Per groep zijn behalve
3 hoofdprijzen 10 troostprijzen te be-
halen. De eerste prijs bedraagt f 250,-,
de tweede f 100,-, de derde f 50,- ter-
wijl de troostprijs f 10,- is. De kaarten
moeten worden opgestuurd naar:
Kultureel Centrum, Postbus 331. Ten
bate van Unicef moet f 1,- aan postze-
gels worden ingesloten (dus niet opge-
plakt! ). Oplossingen moeten vóór 3
december a.s. in het bezit van het
centrum zijn. Vanaf 14 december wor-
den de mooiste inzendingen tentoon-
gesteld.
De netto-opbrengst van de kerstkaar-
tenaktie komt geheel ten goede aan
Unicef, in het kader van het Jaar van
het Kind.

Het blijft voetbal, zeiden de suppor-
ters van Zandvoortmeeuwen eergis-
teren na afloop van de wedstrijd tegen
VVB. Zij hadden even tevoren een te-
leurstelling moeten verwerken, toen
hun elftal twee minuten voor het eind-
signaal een 1-0 voorsprong moest prijs-
geven. Een aarzelende houding van de
achterhoede werd de kustbewoners op
de valreep van de ontmoeting nood-
lottig. Achterspeler Winter raakte de
bal kwijt aan de verin het doelgebied
doorgedrongen VVB-er Henk van Wijk,
die het leer zonder mankeren ach-
ter keeper Steffers knalde. Acht
minuten eerder had de zandvoortse
ploeg de leiding genomen door een
doelpunt van Kees Bruin, die enkele
minuten daarvoor was ingevallen voor
Makau. Het zag er na de goal van
Bruin naar uit dat Zandvoortmeeuwen,
na een saaie eerste - en ook niet erg
enerverende tweede helft, regel-
recht op een overwinning afstevende.
Dat ging echter niet door en de klup
moest de punten delen met VVB.

BEGROTINGS
VERGADERINGEN

De behandeling van de gemeentebe-
groting voor het komend jaar door de
gemeenteraad - vastgesteld op 19 en 20
november a.s..- zal volgende maand op
een viertal bijeenkomsten worden voor-
bereid door de raadskommissies van
advies en bijstand.

De kommissie voor algemene zaken en
ruimtelijke ordening bijt op 9 oktober
de spits af met het bespreken van de
hoofdstukken op het gebied van wo-
ningbouw, verkeerszaken, toerisme,
stcandeksploitatie, brandweer en poli-
tie. Op 10 oktober buigt de kommis-
sie voor maatschappelijk welzijn, volks-
gezondheid en het gas- en waterbedrijf
zich over de subsidies op het terrein '
van het welzijn. De kommissie voor
publieke werken, grond- en woningbe-
drijf, bouw- en woningtoezicht, mil-
jeu en sport vergadert 11 oktober over
de begroting voor pw, grond- en wo-
ningbedrijf, milieuzaken en subsidies
voor sportorganisaties. Op 15 en 16
oktober tenslotte komt de kommissie
voor financiën en onderwijs bijeen om
te praten over de financieel techniese
aspekten van alle begrotingshoofdstuk-
ken, subsidies, belastingen en tarieven,"
onderwijs, jeugd- en jongerenwerk,
personeelszaken en kulturele aangele-
genheden.
Alle bijeenkomsten zijn openbaar, vin-
den plaats in het gemeentehuis en be-
ginnen om 20.00 u.

Na een langdurige ziekte is op 23 september 1979
van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

PETRONELLA KOREN-SCHAAP

op de leeftijd van 80 jaar.

Heerhugowaard: J. Koren
R. Koren - Germeraad
Marina en Co
Wilco
Ruud

Alkmaar, Lauwershof
Correspondentie-adres:
J. Koren,
Gonst. Huygensstraat 126
1702 EZ Heerhogowaard

Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 14.00 -
15.00 u. en van 19.00 -19.30 u. in het Rouwcen-
trum van de Associatie Uitvaartverzorging, Zijlweg
63, Haarlem.
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 26 sep-
tember 1979 op de begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek rouwcentrum 10.30 uur.

Voor uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht tijdens de
ziekte of na het overlijden van mijn lieve man en
onze zorgzame vader, broer, zwager en oom

ALBERTUS STEFANUS MULDER

betuigen wij U onze oprechte dank.
Bijzonder gaat onze dank uit naar de Doktoren G.J.J.
Mol, B.F.J. Bouman en F.N. Ridderbos die ons tijdens
de ziekte zo belangrijk hebben bijgestaan.

Uit aller naam:
J. Mulder -Thomas

Zandvoort, september 1979 "
Koninginneweg 16

Uit nodiging aan de oud-leerlingen van de
ORANJE NASSAUSCHOOL

voorheen Wilhelminaschool en Julianaschool
te Zandvoort voor de openingsavond van de
nieuwe Oranje Nassauschool aan de Lijster-
straat 1. Welke gehouden zal worden op 28
september 1979, aanvang 20.00 uur."-
Zij die van deze uitnodiging gebruik wensen
te maken gelieve zich voor 26 september tele-
fonisch op te geven bij :
mevr. A.J. Bol - Bosman, tel. 48 85 of .
mevr. C.H. Bruins - de Boer, tel. 4767 of
mevr. S.C. Landman - Versfeld, tel. 5612.

STICHTING
VEILIG VRUIN BLOEMINHOVI

Wij adviseren over pMgebruik, spiraaltje, pessarium,
condooms en sterilisatie.

Mogelijkheden voor het maken van zwangerachapstea-
ten en ultatrijkjes.

Ook kunt u met ons komen praten ovar geslachtsziekten
, en problemen op sexueel gebied.

SPREEKUUR iedere donderdagavond
' van 19.00-21.00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00-17.00 en donderdagavond van 19.00-21.00 u.

Ons telefoonnummer is 023-289896.
' Herenweg 215 Heemstede

AVOXDJE UIT IN FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek,
selecte franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk gei'mporteerd
tegen gereduceerde prijzen.

Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood
van het huis.

hartelijk welkom bar - grill "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

TE KOOP AANGEBODEN

garageboxen
IN ZANDVOORT

Op eigen grond. Voor belegging of leeg te aanvaarden.
Brieven onder nummer 700 aan buro van dit blad
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gemeenteraadsvergadering
met louter hamerstukken
De Zandvoortse gemeenteraad had
weinig moeite met de agendapunten
van dinsdagavond. Binnen een uur wa-
ren de hamerstukken afgehandeld.

Enige opschudding veroorzaakte de
VVD-er Attema met zijn reaktie op een
brief van de Utrechtse fraktievoorzitter
van het CDA J.M. de Jong naar aanlei-
ding van het verongelukken van Rob
Slotemaker. Attema vond het ongehoord
dat de Jong dorst te spreken van 'Moord
in Zandvoort'. De Jong moest zich met
zijn (haar) eigen zaken bemoeien. Er
was duidelijk sprake van een ongeluk,
wij gaan toch ook geen brief schrijven
als er in Utrecht 'n agent wordt dood-
geschoten. In de prullenmand met de
Jong's brief, niet op reageren. Maar
Toonen stelde namens de PvdA voor
dat er wel degelijk een antwoord in de
kommissie geformuleerd diende te wor-
den. En ook Van As (CDA) vond de
reaktie van de Jong begrijpelijk : ook
de toenmalige KVP stemde indertijd
tegen het voortbestaan van het cir-
cuit vanwege het doodsgevaar dat aan
de racerij verbonden is. Met 9 tegen
5 stemmen werd het voorstel Toonen
aanvaard.
Gielen van de VVD vond het om te
lachen dat b en w zich nog met de aan-
koop van een stukje duinterrein aan de

Gielen: 'ha..ha..ha..ha..'

Corn. v.d. Werffstraat gingen bezig
houden. G.S. hadden geweigerd om de
vraagprijs van f 7,--/m voor duingebied
goed te keuren, maar b en w waren
volgens de VVD-er deze zomer kenne-
lijk ingeslapen, anders hadden zij wel
eerder op de afwijzing van G.S. gerea-
geerd. 'Nu is alles over.' Wethouder
v.d. Mije was het daar niet mee eens.

'Er valt helemaal niets te lachen om
deze zaak. De gemeente wil dat terrein
kopen, maar G.S. verbieden dat. En nu
zoeken we andere wegen, want we
zullen het terrein in de toekomst hard
nodig hebben. De talloze mogelijkheden
tot grondaankoop die de gemeente in
het verleden heeft laten liggen, breken

•ons nu nog vaak op.' En ook het in-
slapen bleek niet waar, want de wét-
houder en de burgemeester hebben
deze zomer nog pogingen ondernomen
om G.S. van gedachten te doen veran-
deren. Een hindernis daarbij was de
onbereikbaarheid van de eigenaar van
de grond, jonkheer Quarles van Ufford.
Maar Gielen bleef er bij: ' U heeft
G.S. niet kunnen overtuigen, dus mij
ook niet' .
In herstemming kwam het voorstel
Toonen t.a.v. de plaatsing van aansluit-
dozen voor de kabeltelevisie in woning-
en van de EMM. Ook bewoners die geen
gebruik wensen te maken van de ekstra
luxe van grotere programmakeuze krij-
gen zo'n doos, maar dan met een filter.
De ekstra kosten die daaraan verbon-
den zijn, zullen hoofdelijk worden om-
geslagen over de wei-gebruikers. Kabel-
televisie-eksploitant Casema was al
akkoord gegaan met deze procedure,
en ook de raad stelde zich dit keer met
8 tegen 6 stemmen achter het voor-
stel.
Naar aanleiding van de gemeenschappe-
lijke regeling voor een centrale post
voor ambulancevervoer in-Zuid-Kenne-
merland vroeg de VVD-er Joustra of
dit geen kans was om het gewest Zuid
Kennemerland meer inhoud te geven,
door de regeling aan het gewest op te
dragen. In eerste instantie nog niet,
was het antwoord, maar als dat wense-
lijk is, kan dat later nog. 'Gelijk met
de hele Haarlemse GG en GD ', voegde
De Pater (CDA) er aan toe. Op de
achtergrond speelt daarbij de decentra-
lisatie-politiek van de regering een rol,
en de vorming van de vierde bestuurs-
laag, daar kan je beter niet op vooruit
lopen, lichtte wethouder Aukema toe.
Weinig moeite had de raad tenslotte
met de garantstelling t.b.v. de volks-
kerstzang in de Pagéehal, en de benoe-
mingen van de nieuwe sekretaresse en
penningmeester voor de Stichting
Kultureel Centrum, resp. mevr. J.
Slagveld en de heer Drs. M.F. Vuis-
ting.

GEMEENTEGELD SMELT
DOOR SLUITING IJSBAAN

Wethouder Termes gaf dinsdagavond
een uiteenzetting over de financiële
konsekwenties van de sluiting van de
kunstijsbaan Kennemerland voor de

Nu ook Zondags geopend!

l Scheveningen,
l Gevers
l Deynootweg83.
l (100 meter
l vanaf Kurhaus}
l Zondag opan vanaf 10-1B uur. .
l Maandag t/m zaterdag 9 30-18 uur
^Donderdagavond meubelkoopavondj

Unieke
kollektie
zitgroepen

ƒ 2000,- tot
115.000,-

j Zandvoort Stationsoleini3-i5
Zondag open vanaf 10-18 uur.

\ Maandag t/m zaterdag 9 30-18 uur
^Vrijdagavond meubelkoopavond

Apeldoorh, Europaweg170,

Termes: Ijsbaan zakt in moeras ...'

gemeente Zandvoort, voor zover die
op dat moment bekend waren.
Waarschijnlijk door het gebruik van te
korte heipalen, die door een zandlaag in
een onderliggend voormalig moeras zijn
gezakt, is de ijsbaan 1 tot 10 cm ver-
zakt. Daardoor is het gevaar ontstaan
dat, bij in gebruikneming van de baan,
door breuken in het koelsysteem amo-
niakgas zal ontsnappen, waardoor om-
wonenden in groot gevaar zouden ko-
men te verkeren. De vaststelling van
de schuldvraag van deze konstruktie-
fout (Bouw- en woningtoezicht Haar-
lem, het adviesburo, of de aannemer)
zal evenwel een moeizame procedure
worden. Voor de aanleg van de baan
heeft de gemeente Zandvoort zich be-
reid verklaard de eksploitatie te subsi-
diëren, en zich garant gesteld voor de
betaling van haar deel (7,2 o/o) van de
rente en aflossing van de geldlening, een
bedrag van f 304.000. Het eksploita-
tietekort van f 335.000 zal door de
sluiting oplopen met ca. f 500.000.
Als Zandvoort daarvoor aangesproken
wordt, zou dat een ekstra last van
f 31.000 voor het komend jaar voor
de gemeente kunnen betekenen. Als
de baan gerepareerd of gerekonstru-
eerd gaat worden, zullen de eksploi-
tatiekosten nog aanzienlijk op kunnen
lopen.

BOEDDHACLUB IN DE AS

In de nacht van dinsdag op woensdag
heeft een felle brand het interieur van
de Boeddhabar aan de Haltestraat vol-
ledig in de as gelegd. Door het snelle
en doortastende optreden van brand-
weer en politie konden twee bewoners
van het boven de bar gelegen woonhuis -
een vrouw en haar kleinzoon - tijdig het
pand verlaten.
Kort na sluitingstijd werden politie en
brandweer door voorbijgangers gewaar-
schuwd dat er rookwolken uit het eta-
blissement kwamen. Direkt na aankomst
stelde de brandweer alles in het werk
om uitbreiding van de vuurhaard naar
de belendende percelen -woon- en winkel-
huizen - te voorkomen. Dat lukte, maar
de spuitgasten konden niet voorkomen
dat de bar geheel uitbrandde. Om vijf
uur, ongeveer anderhalf uur nadat de

brand was ontdekt, werd men de vlam-
men meester maar het zou nog tot half
acht duren voor het nablussen kon wor-
den gestaakt. Over de oorzaak van de
brand tast men nog in het duister en
over de omvang van het schadebedrag
valt evenmin iets te zeggen.

waterstanden

H.W.
08.17
09.09
10.20

okt. H.W.
1 10.52
2 12.17
3 00.48

L.W.
16.21
17.12
18.23

L.W
18.59
20.20
08.51

H.W
20.40
21.39
22.59

L.W.
04.44
05.42
07.01

H.W
23.34

L.W
07.40
08.03

13.16 21.19

gemeente zat fout
inzake chicane
B en w van Zandvoort zijn er ten on-
rechte vanuit gegaan dat voor de aan-
leg van de tijdelijke bocht in het cir-
cuit tussen Scheivlak en oosttunnel,
geen toestemming nodig was van ge-
deputeerde staten van Noord-Holland.

Dit stelt de afdeling rechtspraak be-
stuurlijke beslissingen in zijn vonnis
inzake het beroep van het Anti-circuit
komité bij genoemde raad tegen het
besluit van het kollege zijn fiat te
geven aan de tijdelijke bocht in de
racebaan t.b.v. de Grand Prix op 26
augustus LI. B en w hebben art. 352
van de gemeentelijke bouwverorde-
ning dan ook ten onrechte toegepast,
aldus de Raad van State in zijn uit-
spraak. Ook voor een tijdelijke voor-
ziening, zoals de aanleg van de chi-
cane, had-de gemeente zich tot het
bestuur van de provincie moeten
wenden voor het verkrijgen van een
vergunning (de zgn. ' verklaring van
geen bezwaar' red.) om grondwerk-
zaamheden voor de aanleg uit te
voeren.
Wel heeft de Raad van State het ver-
zoek van het Anti-circuit komité
afgewezen om met toepassing van
art. 80 van de Wet op de Raad van
State het gebruik van de voorlopige
bocht in de racebaan te verbieden. De
raad is van oordeel dat niet kan wor-
den gesproken van onevenredige schade
van de belangen die het Anti-circuit
komité vertegenwoordigt. Volgens
de Raad van State zal de ekstra ge-
luidsoverlast tengevolge van de wijzi -
ging van de baan gering zijn in verhou-
ding tot de totale lawaaioverlast tij-
dens races.
Burgemeester Machielsen in een eer-
ste reaktie op het vonnis van de Raad
van State: Wij (b en w) zijn bij het
nemen van de beslissing t.a.v. de tij-
delijke voorziening aan de baan zeker
niet onzorgvuldig te werk gegaan en
hebben vooraf overleg gepleegd met

burgemeester Machielsen: 'we zullen
nog zorgvuldiger moeten zijn . . .'

de provincie of wij met gebruikma-
king van art. 253 van onze bouvwer-
ordening/toestemming konden verle-
nen. Daar heeft men toen geen be-
zwaar tegen gemaakt. Maar hij trekt
uit het gebeuren wel de les dat de ge-
meente in de toekomst in soortge-
lijke gevallen nog zorgvuldiger te
werk zal moeten gaan.

Het Rode Knus
helpt helpen.
Met daden.
Doe eens
iets terug.

• , ,, . . . . .

meubelkeurzitparadijs
Vrijdagavond, meubelkoopavond Spccialiitvn in lt«r

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT



groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

Niet iedereen was in de
gelegenheid zijn vakan-

'.-'-, tie aan zee door te
'- brengen in grote hotels

'', met alle denkbare luukse
• Tal van gezinnen

moesten het met min-
, der stellen en elders

':' hun tenten opslaan.
Dat dit ook letterlijk .
gebeurde bewijst de-
ze ansichtkaart van het
vooroorlogse tenten-

., ,Jït;fV - kamp aan de Zuid.

komite acht onderzoek
van nu! en generlei waarde
Het Anti-circuit komite noemt in een
officiële reaktie op het onlangs door .
de Stichting Vrienden van het Circuit
gepubliceerde NIPO-onderzoek naar
de populariteit van de racebaan onder
de ingezetenen van Zandvoort: 'de
opiniepeiling inmiddels achterhaald
en verouderd'.

De aktiegroep baseert dit op het feit
dat het NIPO bij de vraagstelling niet
heeft ingespeeld op het blokkeren
van de woningbouw in Zandvoort
noord en elders in de gemeente als
gevolg van de lawaaioverlast van de
baan. Dat er in Zandvoort op geen
enkele nog aanwezige bouwlokatie
woningbouw kan plaatsvinden is in de
de NIPO-enquête geheel buiten beschou-
wing gebleven, aldus het komite. Hoe-

wel op het moment van de opiniepei-
ling niet alle gegevens over de afwij-
zende adviezen van de provinciale in-
stanties m.b.t. de woningbouw voor-
handen waren was reeds geruime tijd
bekend dat de provincie zich steeds
meer afkerig toonde van de woning-
bouwplannen en -projekten van de
gemeente, zolang op het circuit ge-
raced werd. Naar het oordeel van het
komite wordt hierdoor de betekenis
van het onderzoek ondergraven.
Die betekenis wordt nog verder onder-
mijnd door het niet representatieve
karakter van de enquête waarbij geen
selektie van der ondervraagden heeft
plaatsgevonden. Dat maakt de opinie-
peiling in de ogen van de aktiegroep
'waardeloos'. Het komite hecht ten-
slotte meer waarde aan de uitspraak

van de zandvoortse kiezers, die
vorig jaar een gemeenteraad kozen
waarvan 65 o/o tegen en 35 o/o voor
het circuit is.'Daarbij komt nog, zo
besluit het komite, dat twee bestuurs-
leden van de Stichting Vrienden van
het Circuit, die met eigen lijsten aan
de raadsverkiezingen deelnamen,
geen voet bij de zandvoortse kiezers
aan de grond kregen. Beide kandida-
ten bleven zelfs een eind onder de
kiesdeler.

canduoortee hoerar*

TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD VOOR ZESTIG-JARIGE

o Globetrotters Auke en Bob Tadema
houden in de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg een drietal lezingen
over hun wereldreizen en wel op 28
september, 11 oktober en 25 oktober
a.s. Van 28 september t.e.m. 25 okto-
ber eksposeren zij tevens hun boeken,
illustraties en schilderijen. Bob Tade-
ma-Sporry schreef zo'n kleine dertig
jeugdboeken en reisverhalen, die wer-
den geïllustreerd door haar echtge-
noot Auke. Laatstgenoemde vervaar-
digde tevens schilderijen en reiste-
keningen. De voor hedenavond in de
o.b. vastgestelde inleiding door het
echtpaar begint om 9 uur en-de
andere twee om 8 uur. De cyclus
is kosteloos toegankelijk.

liiejahqrijitè aÜJfes&en:
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4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

Uitgaande van de gedachte 'wie de jeugd
heeft heeft de toekomst' organiseerde
de Vereniging voor het Welzijn der Die-
ren in verband met haar zestig-jarig
bestaan een teken- en opstelwedstrijd
voor de schooleugd, waarbij zowel in de
tekening als in het opstel dieren een
hoofdrol moesten spelen.

Een jury, bestaande uit de heren Ted van
der Leden, Hans van Pelt en Edo van
Tetterode zal de tekeningen beoordelen.
De jury die over de opstellen haar oor-
deel zal uitspreken bestaat uit mevrouw
Kraan en de heren Kuyper Sr. en Loog-
man. Voor de winnaars zijn er bijzonder
mooie prijzen, die op zaterdag 6 okto-
ber a.s. 's morgens om II uur door burge-
meester Machielsen bij de stand van
Dierenbescherming op het Raadhuisplein
zullen worden uitgereikt.
Verder vond het bestuur dat het zestig-
jarig bestaan een goede gelegenheid was
het ledenbestand eens wat op te vijze-
len en men tracht dit te bereiken door
ieder lid die een nieuw lid aanbrengt
de bekende zwaarverzilverde theelepel
met dierembleem te geven. In verband
met het vergevorderde jaar 1979 hoeft
betaling van de kontributie (f 30,-
per jaar inklusief het fraai uitgevoerde
tweemaandelijkse tijdschrift "Dier")
pas begin 1980 plaats te hebben. Des-
ondanks krijgen de nieuwe leden het
laatst in 1979 verschijnende nummer
van "Dier" als welkomstattentie
thuisgestuurd. Ook de jeugdbrigade
zou wel enige versterking kunnen ge-
bruiken. Afgelopen winter bewees ze
haar bestaansrecht door aktief mee
te helpen bij de voedering van vogels
en de huis aan huis verspreiding van
een door Green Peace uitgegeven pam-
flet. De kontributie voor deze jeugd-

Na een moedig gedragen lijden is heden van ons heengegaan mijn
lieve vrouw en moeder

MAARTJE VISSER-MOLENAAR

op de leeftijd van 67 jaar.
W. Visser
W. L.A. Visser

Zandvoort, 26 september 1979
Potgieterstraat 12

De overledene is thuis opgebaard alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen vrijdag en zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 1 oktober om
12.00 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf huis omstreeks 11.30 uur.

Op 25 september is overleden, onze lieve vriendin

Helena Frederika Maria van EGMONT-BOTHOF

op de leeftijd van 82 jaar.
Uit aller naam:
A. Mulder - Molenaar

Zandvoort, 28 september 1979
Oosterparkstraat 57
Correspondentie-adres:
Westerparkstraat 9.

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in alle stilte plaats-
gehad.

medische dienst kerkdiensten

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 29 en zondag 30 september a.s.
Zuster E.H.M. Nijsserï, Gasthuishofje
27, tel. 27 91.

( I.M. )

leden (tot zestien jaar) bedraagt f 15,-.
Dat het daadwerkelijke dierenbescher-
mingswerk financiële offers van de
vereniging vraagt is niet zo verwonder-
lijk. Eén van haar belangrijkste taken
is het laten behandelen van zwerfpoe-
zen en katers waardoor deze in goede
tehuizen geplaatst kunnen worden en
bovendien het overschot aan deze die-
ren, met als gevolg een erbarmelijk be-
staan, binnen de perken gehouden wordt.
Voor deze en de vele andere facetten
van het werk is geld nodig en daarom
doet het bestuur een dringend beroep
op de ingezetenen om de kol lekte die
in verband met Dierendag van 1 tot
en met 6 oktober gehouden wordt,
royaal te steunen.
Tot slot: zoals ieder jaar staat er naast
de propaganda-stand een kraam met
tweedehands spullen, waar liefhebbers
van kuriosa vaak iets van hun gading
vinden. Mocht u nog iets op zolder
hebben staan dat u nooit meer zult
gebruiken, maar dat u te goed vindt
om het bij het grof huisvuil neer te
zetten, dan is dat zeer welkom bij de
dames Stokman, Van Lennepweg 59
flat 2 en R. Barmentlo, Celsiusstraat
217 en natuurlijk ook 's ochtends bij
de stand.

GEEN SPREEKUUR
WETHOUDERS

o Op maandag 1 oktober a.s. zijn zo-
wel wethouder Aukema (financiën,
onderwijs, kuituur, etc.) als zijn kol-
tega Termes (publieke werken) verhin-
derd hun wekelijkse spreekuur te houden.
Waarvan akte.

CIRCUIT

NDMOORT

AKTIV ITEITEN
VOLGENDE WEEK

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.
en

Zo.

OLDENHOF
dealerdag

GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde rijvaardigheid

POLITIE Utrecht
rijvaardigheidslessen
TRAINING
licentiehouders KNAC

FINALE RACES NAV

Inlichtingen
Tel. 8284

HERVORMDE KERK
zondag 30 september a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Jeugdkapel :
10.30 uur : Jeugdhuis

GEREFORMEERDE KERK
zondag 30 september a.s.:
10.00 uur : Ds. A. van Hall
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri-

cum.

PROTESTANTENBOND
zondag 30 september a.s.:
10.30 uur : Ds. C.P. Hoekema, d.g.-

Leeuwarden

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 29 september a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 30 september a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering met St.

Caediliakoor.

burgerlijke stand
18 september - 25 september 1979

overleden: Paap, Cornelia, oud 77
jaar ; Jager, geb. Wuthrich, Mechteld,
oud 73 jaar ; de la Chambre, Johannes,
oud 85 jaar.

getrouwd: Hentschke, Frederik
Cornelis en Baars, Hendrica Cornelia ;
Paap, Volkert Cornelia en Daarhs, Mari-
anne Edith.

overleden buiten de gemeente:
Jenner, Robertus Johannes, oud 68 jaar.

CENAV OP VINGERS GETIKT

Tijdens de rondvraag van de dinsdag-
avond gehouden gemeenteraadsver-
gadering kwam de brief aan b en w van
de PvdA-er Toonen aan de orde. Toonen
schreef de brief naar aanleiding van
zijn konstatering dat de Cenav had na-
gelaten de tijdelijke bocht in het cir-
cuit na de Grand Prix af te breken, en
de baan voor 14 september weer in
zijn oude staat te herstellen. (Zandvoort-
se Koerant, 21 sept.) Toonen stelde dat
de fraktievoorzitters hun toestemming
voor de aanleg van de chicane onder
uitdrukkelijke voorwaarden hadden ge-
geven, maar dat de Cenav die gewoon
aan zijn laars had gelapt. Dat pikte
Toonen niet en eiste een berisping van
de Cenav. Bovendien is nu ook de vei-
ligheid op het circuit in het geding,
want er ligt een hoop puin langs de baan,
'die een racewagen als een raket de

flats aan de Lorentzstraat in kunnen
doen schieten' .

Maar ook b en w kregen van onder uit
de zak. Zij hadden zich aktiever op
moeten stellen door kontrole van het
baanstuk op 14 september en een be-
slag te leggen op de f 25.000 waarborg-
som, die de Cenav heeft gedeponeerd.
Van As (CDA) kon zich daar best in
vinden. De Cenav had het vertrouwen
beschaamd, maar ook PW zouden hun
ekskuses aan moeten bieden.
Die ekskuses had de Cenav in een brief
d.d. 21 september al aangeboden, maar
door verwisseling van de brief bij het
kopië-en, hadden de raadsleden een an-
dere brief van de Cenav, aan G.S., ge-
kregen. Wethouder Termes verklaarde
dat hij samen met de direkteur van PW
op 28 augustus op het circuit was ge-
weest, en daar werkzaamheden aan de
tijdelijke bocht had gekonstateerd. De
Cenav had hem echter niets gemeld
over een stagnatie. Hij zou de Cenav
opdracht geven de zaak binnen 10
dagen alsnog te klaren.



FILIT1 omroepers Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

Een achterstand, een voorsprong en
tenslotte een gelijk spel: in deze nog-
al grillige volgorde verliep voor TZB
afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen Renova. Een resultaat waarmee
de boys overigens best tevreden mogen
zijn gelet op de problemen waarvoor
de trainer-coach van de kustbewoners
zich gesteld zag bij de samenstelling
van de ploeg. Drie ervaren spelers moes-
ten aan de kant blijven - Peter Auberlen,
Guus Roskam en gangmaker Cees Se-
bregts - terwijl de wel opgestelde kee-
per Bram Puls nog niet geheel was her-
steld van een in een vorige wedstrijd op-
gelopen blessure.
Vooral in de eerste helft van de ontmoe-
ting kon Renova van het verzwakte
TZB profiteren en nam met een fraaie
treffer de leiding van het duel. Na rust
leek TZB niet langer geïmponeerd door
de gasten en drong hen langzaam maar
zeker naar dê"ëigen speelhelft terug. De
vervolgens steeds frekwenter wordende
aanvallen van TZB leverden een goede
oogst op. Ab Bol scoorde de gelijkma-
ker en Edwin Miezenbeek hielp zijn
klup met een listig ingeschoten bal aan
een voorsprong. Dat vond Renova toch
teveel van het goede voor een klup
waarvan men gemakkelijk dacht te
kunnen winnen en zette TZB onder
zware druk. De achterhoede en keeper
Puls deden wat ze konden om een
doorbraak te voorkomen maar moes-
ten tenslotte zwichten voor het aan-
valsgeweld van Renova. Daarna had de
verdediging er nog een harde dobber
aan om de 2-2 stand vast te houden.
Dat lukte en de TZB-spelers konden
het veld met opgeheven hoofden ver-
laten.

De wedstrijd van de gemiste kansen, zo
zou je het duel tussen Zandvoort '75
en Terrasvogels het best kunnen om-
schrijven. Gemiste kansen voor Z'75
wel te verstaan, dat de ontmoeting met
het in feite veel zwakkere Terrasvogels
met 2-0 verloor. Laatstgenoemd elf-
tal, vrijwel onafgebroken met de rug
tegen de muur, wist de geboden kansen
wel in te vullen. De ploeg nam in de
eerste helft de leiding en bouwde de
voorsprong in de laatste minuten uit
met een tweede goal. Zandvoort '75,
oppermachtig in het middenveld, raak-
te echter bij iedere aanval de draad
kwijt en liep hopeloos vast in de ver-
dediging van Terrasvogels. Bij een over-
wicht niet scoren en dan ook nog een
achterstand oplopen, is een bittere er-
varing in een voetballeven. Zandvoort
'75 kan er sinds afgelopen zaterdag
over meepraten.

IN DE N AAM VAN DE VADER
(Nel N om e d el Padre)
van Marco Belluchio draait morgenavond in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Aanvang 9 uur.

Een middelbare school van een katho-
liek internaat. De jongens leven daar
volgens disciplinaire regels, die al vele
jaren, misschien al zelfs vele eeuwen
van kracht zijn, afgezien van een paar
formele concessies aan de huidige tijd.
In de groep zit sinds kort een knaap
die in ijzeren discipline gelooft, de toe-
gevendheid van de „priesters" niet
waardeert en die probeert zijn klasge-
noten om zich heen te verzamelen en
tot kleine revolte aan te zetten.
Slechts om zijn doel te bereiken -hij
wil bewijzen dat de school ijzeren
wetten nodig heeft, dat de wetenschap
volgens wetenschappelijke criteria be-
hoort te „onderwijzen"- beschuldigt
hij een studiebegeleider ervan de schrij-
ver te zijn van muuropschriften tegen
de plaatsvervangend directeur. Via de-
ze weg wil hij proberen een toneelstuk
te laten opvoeren, waardoor een atmo-

• sfeer van schandalen kan ontstaan die
op haar beurt weer de-voedingsbodem
voor de rebellie kan zijn.
De „bedienden" die'in het internaat
werken (geestelijk en lichamelijk ge-

handikapten, analfabeten van het
platteland) komen op een dag in
verzet tegen de levens- en arbeids-
omstandigheden die hen zijn opge-
legd.
De derde klas van het gymnasium
kiest dadelijk partij voor de arbei-
ders, als voorwendsel voor een eigen
regelrechte opstand. De „bedienden"
die op ondersteuning van de scholie-
ren gerekend hadden, gaan teleurge-
steld weer aan het werk. Maar dege-
neronder hen die zich het felst voor
de eigen rechten heeft ingezet, de intel-
ligenste van allen, wordt ontslagen.
Niet tevreden met wat hij tot nu toe
dwaselijk heeft aangericht, zaagt de
jonge rebel een zogenaamde wonder-
pereboom om. Wanneer het meisje,
dat uit het bestaan van de boom en
het bijgeloof van de mensen in haar
onderhoud voorzag hem stilzwijgend
vraagt waarom hij de boom geveld
heeft, klinken nog eenmaal de dwaze
slogans van een revolutie zonder fan-
tasie : „Alles wat onwetenschappelijk
is moet verdwijnen. Nu ben je vrij.
Ga naar de fabriek".

De uitslagen van de zondag door de bad-
mintonklup Lotus gespeelde kompe-
titiewedstrijden luiden :
Lotus 1 - U.V.O. 3 4 - 4

- Noordkop 1 3 - 5
- Oranje Wit 2 3 - 5
- A.A.C. 2 6-2
- Duinwijck 8 4 - 4
- Castricum 4 4 - 4
- Haarlem 8 3 - 5
- O.D.S. 4 2 - 6
- B.V.O. 1 7 - 1

A.B.S.V. 5 8 - 0
A.B.S.V. 3 4-4

Het wedstrijdprogramma voor het
komend weekeind ziet er als volgt uit:

Lotus 2
Lotus 3
Lotus 4
Lotus 5
Lotus 6
Lotus 7
Lotus 8 -
Lotus 9 -
Lotus 10-
Lotus 11 -
Jeugd :
Lotus a1
Lotus B 1
Lotus B 2
Lotus B 3
Lotus C 1

- Duinwijck A2 4 - 4
- Zaanstad B1 8 - 0
- vrij
- Zijderveld B2 0 - 8
- Slotermeer C2 4 - 4

Amsterdam 1 -
Oranje Wit 1 -
Fl. Shuttle! -
Amsterdam 2 -
E.B.C. 3
Haarlem 7
Flash 6
Swish 2
Bergen 5
Junioren:
Wijk aan Zee Al
Haarlem B2
Axmeriscota B1
Hilversum B1
Axmeriscota Cl

Lotus l
Lotus 2
Lotus 3
Lotus 4
Lotus 5
Lotus 6
Lotus 7
Lotus 8
Lotus 9

- Lotus A1
-Lotus B1
- Lotus B2
- Lotus B3
- Lotus C1

Annemarie Goedmakers en
Sjouk Pinkster, Wilhelmina-
weg 21, tel. 75 68, zoeken
een zelfstandige
SCHOONM AAKHULP
voor twee halve dagen per
week. Bellen liefst tussen
18.00 en 19.00 uur.

BAAN GEZOCHT
Jonge vrouw, 27 jaar, mid-
delbare opleiding, zoekt
leuke job, b.v. 4 dagen p.w.
van 10-3 u. Tel: 6887

GEVRAAGD
Brood-banketbakker of
banketbakker. BROOD - EN
BANKETBAKKERIJ
E. PAAP. Potgieterstraat 24,
tel. 2865

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
O Plukken
• Oor- en nagelverzorgirvg
Hondenspecialisten sinds

1955

Voor afspraken uitsluitend
tel. 56 26 na 19.00 uur.

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend

'tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

WONINGRUIL
Aangeb. : 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

2618

ARTS - ASSISTENT, WERKZAAM IN
HUISARTSENPRAKTIJK TE ZAND-
VOORT ZOEKT

kamer
met ( gebruik van ) keuken.
Van l November '79 tot l Mei 1980.
Huur tot f. 250,- per maand.
Tel. 2499, J.F. Zwerver.

H. W. COSTER B...
Makelaar 0.9.

M
UdNBM
'JdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

AVONDJE UIT IN FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek,
selecte franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk geïmporteerd
tegen gereduceerde prijzen.

Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood
van het huis.

hartelijk welkom bar- grill "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

Installatie bureau
GROENEIHIN B.V.

VERSTEEGE
•& rtotetafelerfaetirtjt

J&attestraat \& • HanbBoott
ïïelelpon 02507-4499

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6
POSTBUS 54

TELEFOON 02507 - 2793

2040 AB ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484*

TE KOOP AANGEBODEN

garageboxen
IN ZANDVOORT

Op eigen grond. Voor belegging of leeg te aanvaarden.
Brieven onder nummer 700 aan buro van dit blad



gemeente haarIcm
BIJ de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst te Haarlem
wordt ten behoeve van de Clarakliniek te Zandvoort (kliniek voor
34 geestelijk gehandicapte bejaarden) gevraagd

gediplomeerde bejaarden- EN/OF
ziekenverzorgers/sters f u 11 -t i me

vakaturenr. 157580/403/ZC
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring,
maximaal f 2.283,-- per maand, alsmede een vergoeding voor
onregelmatige diensten.

Nadere inlichtingen worden u desgewenst verstrekt door het hoofd
van de Clarakliniek, Kostverlorenstraat 93 te Zandvoort, telefoon
02507 - 24 07.

De gemeentelijke dienst van de Hout, de plantsoenen en begraaf-
plaatsen heeft onder meer tot taak de gehele stedelijke groenvoor-
ziemng te onderhouden en (opnieuw) aan te leggen om de leefbaar-
heid in Haarlem te bevorderen. Hiervoor worden gevraagd:

IMnBOMMBV^BiH •• •

De salarissen zijn exclusief vakantietoeslag
De gemeente Haarlem is aangesloten bij het l Z A Noord-Holland
Eigenhandig geschreven solicitaties onder vermelding m de linkerbovenhoek van de
brief van het bi| de functie genoemde vakaturenummer binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad inzenden aan burgemeester van Haarlem Postbus 511,
2003 PB Haarlem

3 DELIG

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE m HERENKLEDING

KERKSTR.20 TEL:3136

Zoekt u de zon ?
Wij wijzen u

de juiste weg!
Informeert U nader bij :

REISBUREAU
KERKMAN
Grote ICrbcht20-Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

In één van Nederlands grootste
dagbladen
heeft u kunnen lezen.dat de
inkoopprijs van leer met

Ondanks dit feit handhaaft
MEUBELKEUR (door tijdige inkoop) zijn braziliaanse
lederen zitmeubelen voor de

501 is gestegen
zijn braziliaanse

oude prijzen

"̂  ''*'' ~' * Luxueus
Braziliaans bankstel

voor slechts

l Echt leren bankstel uit Brazilië
voor de prijs van kunstieren imitatie.

Nederlands meest indrukwekkende kollektie
luxe Braziliaans lederen zitmeubelen tegen importeursprijzen.
Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,-

"zondag geopend:
•|<r-n-J ïï

l Schevemngen
l Gevers
l Deynooiweg83 \
" (100 meier

vanaf Kurhaus)
l Zondag open vanaf 10-18 uur
l Maandag l/m zaterdag 9 30 18 uur

^Donderdagavond meubelkoopavond j

Unltk»
kolltkti*
zltgrmpcn
van
/ 2000,- tot
ƒ 15.000,-

APELDOORN zondags gesloten

Vrije dag?
Meubelkeurdag!

Zandvoort Stalionsoleinia 15
Zondag open vanaf 10-18 uur

^ Maandagt/m zaterdag 9 30 iBuur

meubelkeur zitparadijs
csnpriaiisten in leer « ,. ,- *-,^ "̂ ^ ^S *

Apeldoorn, Europaweg 170 ^^ ^^^
Zandvoort, Stationsplein 13-15. Schevemngen, Gevers Deynootweg 83.

restaurants

„Visrestaurant
Duivenvooraen

TELEFOON

ƒ 02507-2824
RutrvetrtjfJifuwtafil

HALTESTRAAT 49

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2 1 3 5

ZANDVOORT

r chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881

,-:- Simca —

Autobedrijf

T/7 VERSTEEGE
— Sunbeam WMmm c ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's
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nieuwbouw oranje nassauschool
met feest en toespraken geopend
Dat bij het feest rond de opening van de
nieuwe Oranje Nassauschool vooral de
leerlingen werden betrokken bleek vrij-
dagochtend toen 's morgens om zeven
uur de leerkrachten al met man en
macht bezig waren zo'n vierhonderd
ballonnen op te blazen, die een paar
uurtjes later op een teken van het school-
hoofd, de heer De Vries, allemaal tege-
lijk het luchtruim kozen. Door het dicht
bij elkaar staan van de kinderen op het
moment van loslaten bleven de ballon-
nen ook in de lucht nog een tijdje bij-
een, zodat het leek alsof ze als een
grote oranje vlek de oversteek naar Enge-
land gingen ondernemen.

Intussen viel er op de begane grond ook
genoeg te beleven. Alle leerlingen ston-
den op de speelplaats getooid met een
button, de kleintjes zongen een lied
over de nieuwe school en het zou alle-
maal heel feestelijk zijn geweest wan-
neer bij het onthullen van de nieuwe
schoolbel (een prachtig stuk handwerk,
uit liefhebberij vervaardigd door de
schoonvader van het schoolhoofd, de
heer A. van Duuren uit Utrecht, die
samen met zijn vrouw geamuseerd
stond toe te kijken) niet gebleken was
dat de klepel 's nachts gestolen was.
Nu moet dat voor de dief een koud
kunstje zijn geweest want een surveil-

mevr. Kraan - Meeth

lerende politieagent had eerder op
de avond bij de nieuwe bel een aap
bezig gezien met het touw waaraan
de klepel bevestigd was, los te peute-
ren. Door het volgen van hier en daar
verspreid liggende plukjes touw moes-
ten de kleintjes proberen het spoor
naar de aap te vinden. De groteren
kregen de opdracht om aan de hand
van door de zandvoortse politie ver-
strekte gegevens in groepjes de kle-
pel te achterhalen. Aanwijzingen
waren bloedsporen en die van een
hond die met z'n poot in een blik wit-
te verf had gestaan. (In schooltermino-
logie: een tien voor de vondst een lan-
taarnpaal een paar decimeter boven
de grond met een witte pootafdruk te
markeren! )
Het ging onze groep, waarin Carla,
Emmeline, Saskia en Laurens, voor de
wind. De vragen van de inspekteur kón-
den we zonder al te veel moeite be-
antwoorden, moeder-klaarovers zorg-
den dat we bij zebra's heelhuids de
overkant bereikten en bij de verzor-
gingspost bleek de goede teamgeest:
Emmeline bood me haar gevulde koek
aan en Laurens veegde het mondstuk
van zijn rietje schoon om mij de ande-
re helft van zijn blikje f'is te geven.
Daarna kwam er gauw een eind aan de
speurtocht want de hond had via het
Mussenpad de kortste weg naar school
genomen waar met het vertonen van
een tekenfilm het feest voor de leer-
lingen werd besloten.

ONTHULLING IN ZONLICHT

Door het onthullen van een gedenkt
steen met de inskriptie "Een kind dat
zijn gedachten vrij leert ontplooien be-
houdt zijn onbevangenheid" {evenals
de bijzonder fraaie uitnodigingen een
schepping van het bestuurslid mevrouw
Marijke van Houten) verrichtte de rijks-

foto Jacob Koning

het vernieuwde scholenkompleks op de hoek van de Dr. C.A. Gerkestraat en de
Lijsterstraat. Een schepping van de zandvoortse architekt Van Oostrum.

WOENSDAG BESTELDAG
KINDERPOSTZEGELS

Woensdag 3 oktober zal er 's mid-
dags even na twaalven zeer waar-
schijnlijk bij U aangebeld worden:
kinderen van ruim 8000 scholen ko-
men bestellingen voor kmderpost-
zegels en wenskaarten opnemen.
De opbrengst van de zo bekende ac-
tie "door het kind - voor het kind"
is dit jaar in eigen land ondermeer
bestemd voor de financiering van
19 gezinsbegeleidingsprojecten voor
een periode van 3 jaar, waarbij het
aan ouders van gehandicapte kinde-
ren mogelijk gemaakt wordt hun
kind (langer) thuis te houden. Met
dit project zal een bedrag van 41/2
miljoen gulden gemoeid zijn. Voor
wat het buitenland betreft heeft het
Nederlands Comité voor Kinder-
postzegels voor de tijd van 6 jaar
het Senegalese dorp Révane geadop-
teerd, onder het motto "Voor elk
kind een Boom". Het Comité is be-
reid hiervoor een bedrag van 3 mil-
joen gulden beschikbaar te stellen,
waarmee een herbebossingsproject
en voorzieningen voor drinkwater,
gezondheidszorg en onderwijs ge-
realiseerd kunnen worden. Zonder
het project is er voor de kinderen
van Révane geen toekomst, door de
verontrustend snelle uitbreiding van
de Sahel-woestijn. Het Comité Kin-
derpostzegeis steunt overigens veel
andere projecten voor kinderen in
nood, in binnen- en buitenland. Ter
gelegenheid van het Internationaal
Jaar van het Kind zal de serie kin-
derpostzegels van dit jaar de rech-
ten van het kind uitbeelden.

inspekteur voor het lager onderwijs, de
heer E.A. Boonstra, 's middags de ope-
ning. Het verheugde spreker, die in
het jaar dat hij in funktie is veel pro-
blemen en weinig zonlicht heeft gezien,
dat hij deze steenonthulling had mogen
verrichten in de zon. "Een onderwijzer
is geen wonderdoener maar een goed
onderwijzer kan wonderen doen" meen-
de de heer Boonstra nadat hij als een
onderwijzer die kinderen wist op te
vangen en ze zekerheden verschafte,
Joh.C. Kievit (Dik Trom) ten voorbeeld
had gesteld. De heer Termes merkte
op, dat een nieuwe school bouwen in
een tijd dat het aantal leerlingen terug-
loopt een kostbare zaak is. Als wét-
houder van sportzaken deed het hem
echter goed dat van de unieke gymnas-
tiek-akkomodatie ook door anderen
gebruik zal kunnen worden gemaakt.
De architekt, de heer Van Oostrum,
dankte voor het vertrouwen en de
medewerking. Uitvoerig ging spreker in
op de drie mogelijkheden die er waren
om de renovatie te realiseren. De ge-
nomen beslissing leek hem een juiste.
Nadat de heer Van Oostrum de bijzon-
der goede samenwerking met allen die
bij de bouw betrokken waren had ge-
memoreerd overhandigde hij een mooie
door zijn schoonmoeder geborduurde
wanddekoratie. Mede namens de her-
vormde gemeente werd het woord ge-
voerd door de gereformeerde predi-
kant Ds. Van Hall, die voor de vrolijke
noot zorgde door een hem eens door
een in het ambt vergrijsde leermeester
gegeven advies aan te halen "Ga als
dominee nooit in een schoolbestuur
zitten en zorg dat er geen onderwijzer
in de kerkeraad komt''. Het lag voor de
hand dat Ds. de Ru, zelf onderwijzer ge-
weest, daar op in ging. Ook haalde hij
herinneringen op aan de tijd dat hij
voorzitter was van het schoolbestuur
van de Wilhelminaschool, in welke hoe-
danigheid hij het huidige schoolhoofd
de heer De Viies had benoemd. Verder

werd nog het woord gevoerd door me-
juffrouw Beijer, hoofdleidster van de
kleuterschool "Hummeloord" en de
heer Van de Laar namens de basis-
scholen. Alle sprekers lieten hun woor-
den vergezeld gaan van fraaie planten
of anderszins. De heer R. van Toorn-
burg, lid van het schoolbestuur, had
als ceremoniemeester de touwtjes
goed in handen en zorgde er voor dat
zo nu en dan gepauzeerd werd, tot
groot genoegen van de honderden aan-
wezigen, die daardoor de gelegenheid
kregen hun aandacht aan de drankjes
en de voortreffelijke hapjes te wij-
den.
Nadat voorzitter Rooymans een dank-
woord had gesproken waarbij hij zo-
wel de ouder- als de feestkommissie,
die in verband met de opening bergen
werk hebben verzet, ekstra lof had
toegezwaaid was er gelegenheid de ver-
nieuwde school te bezichtigen. Zoals
bekend is slechts een klein gedeelte
van het oude gebouw bewaard geble-
ven. Daarin zijn vier lokalen gereno-
veerd en van het meest moderne school-
meubilair voorzien. Rechts aan het ge-
renoveerde gedeelte zijn twee lokalen
bijgebouwd waarin de eerste en tweede
klas werden ondergebracht om het kón-
takt tussen kinderen van de kleuter- en
lagere school wat eenvoudiger te maken.
Heel bijzonder zijn de ruime aula en de
sportzaal met bijbehorende kleed- en
doucheruimten. De ouders en oud-leer-
lingen die 's avonds tijdens een geani-
meerde bijeenkomst al die vernieuwing-
en in ogenschouw kwamen nemen zul-
len vol bewondering zijn geweest, hoe-
wel we ons afvragen of er bij de laatsten
niet tevens een gevoel van nostalgie naar
het oude, zij het misschien wat minder
mooie, schoolgebouw aan de Dr. Gerke-
straat om de hoek kwam kijken.

In de zondag j.l. gespeelde wedstrijd te-
gen WSV '30 heeft het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen genoegen moeten
nemen met een 1-1 gelijkspel. Wegens op-
name in een ziekenhuis voor het onder-
gaan van een kleine operatie kon Winter
niet meespelen en moest voor de voor-
lopig geschorste Van der Zeijs eveneens
een vervanger worden opgesteld. Hun
plaatsen werden resp. ingenomen door
Engel Koper en good old Aaldert Stob-
belaar.
De ouverture leverde wel de meest span-
nende momenten van deze overigens
levendige en sportieve wedstrijd op. Na
pen niet ongevaarlijke aanval van de WSV-
voorhoede met sukses te hebben afge-
slagen, ging de aanvalslmie van de kustbe-
woners aan de slag. Frans Makau drong
diep in de defensie van de tegenstander
door en opende de score met een fraaie
treffer, 0-1. WSV sloeg direkt terug en
in de vijfde minuut bracht Martien Been-
ders de partijen op gelijke voet. Beenders
en de zijnen zetten Zandvoort vervolgens
onder stevige druk, maar slaagden er niet
in de defensie tot kapitulatie te dwmg-
en.
Niet minder alert reageerde de verdedig-
ing van WSV, toen de voorhoede van ZVM
in de tweede helft aan de slag ging. Wat
de aanvalslinie ook ondernam, de achter-
waartsen heten zich gten moment van de
wijs brengen door de manoeuvres van
de zandvoortse voetballers. In de slot-
fase van het duel trok WSV alle regis-
ters open om het winnende doelpunt te
scoren. Het zag er een paar maal bij-
zonder benauwd uit voor Zandvoort-
meeuwen. De verdediging hield het
hoofd echter koel en wist de storm te
doorstaan.

De foto toont Ahasane, een kind
uit het dorp Révane, die ook op
de postzegel van 55 et. voorkomt.

KURSUS MUZIKAAL THEATER

o Na de herfstvakantie wil de chnste-
lijke mavoschool aan de Sophiaweg van
start gaan met een kursus ' muzikaal
theater ' . Of het projekt doorgaat
hangt af van de interesse van de leer-
hngen - maar ook met-leerlingen zijn
van harte welkom - voor de muziekles-
sen. Ter kennismaking geeft kursuslei-
der Kees Taat op vrijdag 5 oktober a.s.
een viertal introduktielessen in de school,
die als volgt zijn gepland : 8.50 - 9.40 u
(eerste klas), 9.40-10 30 u (tweede klas),
10.45-11.35 u (derde klas), 11.35-12.25 u
(vierde klas). Het kursusprogramma, dat
in totaal negen weken duurt, omvat
basislessen toneel, mime, zang en dans.
Voor leerlingen van de Sophiaschool be-
draagt het lesgeld f 25 en voor met-leer-
lingen f 45. Voor nadere informatie kan
men terecht bij Kees Taat, te bereiken
via tel.nr. 020-168995.



hoger beroep ack
versus gemeente en cenav
Vrijdag 14 september speelde voor het
Amsterdamse gerechtshof het hoger be-
roep tegen het vonnis van de Arrondisse-
mentsrechtbank in Haarlem in het proces
dat het Anti-circuit Komité tegen de
gemeente Zandvoort en de eksploitant
van het circuit, de Cenav, had aangespan-
nen. Daarbij eiste het A.C.K. het stop-
zetten van de eksploitatie van het cir-
cuit, of het treffen van geluidwerende
voorzieningen, en een schadevergoeding.

In Amsterdam voerde de pleiter van het
A.C.K. aan dat er sprake was van onduld-
bare geluidhinder en van overtreding van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening door
de gemeente. Bovendien was het gemeen-
teraadsbesluit van 1973 genegeerd. Daar-
in werden voorzieningen aan woningen
rond het circuit en het aanleggen van aar-
den wallen voorgeschreven. Bovendien
wees de pleiter op de, op het circuitla-
waai gebaseerde, afwijzende adviezen
van de provincie bij woningbouwplannen
van de gemeente. Een vergelijking met
Schiphol kon volgens hem niet volgehou-
den worden, omdat het bestaan van een
nationale luchthaven gewoon noodzaak
was. Die noodzaak ontbrak voor het
circuit. Om de zelfde reden deed het er
niet toe dat het circuitlawaai beperkt
bleef tot 100 dagen, en dan nog op be-
paalde uren. De geluidoverlast van het
circuit lag meer op het vlak van een buur-
man die ontoelaatbare herrie maakt.
Tegen races met geluiddempers kon het
A.C.K. dan ook geen bezwaar hebben,
als ook de Inspektie voor de Volksge-
zondheid akkoord zou gaan (zodat er
geen redenen meer zouden zijn woning-
bouw in Zandvoort te blokkeren,
red.).
De pleiter voor de gemeente Zandvoort
was het niet eens met de stelling van
het A.C.K., dat de gemeente nalatig was
geweest bij het ontplooien van aktivitei-
ten ter reduktie van de lawaaioverlast.
Er wordt nu met geluiddempers gere-
den, en er was een projektgroep inge-

steld die voorstellen ter vermindering van
de geluidhinder moest doen. Maar het
probleem begon al met het begrip "On-
duldbare herrie", want normen om dat
te bepalen liggen nog niet vast. En ten-
slotte zou de gemeente kunnen rekenen
op een afkoopsom van het Cenav-kon-
trakt...
De pleiter van de Cenav wees er op dat
het circuit in 1947 met steun en sub-
sidie van de overheid was gebouwd en
stelde tegenover het argument van zijn
A.C.K.-kollega in diens vergelijking
met Schiphol: Het circuit was er al vóór
dat de woningen in het noordelijk deel
van Zandvoort gebouwd werden, ter-
wijl Schiphol werd gebouwd en uitge-
breid, terwijl er rondom al woningen
stonden. Daarnaast kon ook de Cenav
niet verweten worden het kontrakt
met de gemeente onzorgvuldig na te
leven. Volgens de pleiter deed de Cenav
alles, zelfs het met subsidie van CRM
laten aanleggen van permanente meet-
apparatuur en het zodanig afstellen van
de luidsprekers dat de omwonenden er
geen last meer van ondervonden. Het
A.C.K. tenslotte was niet meer dan een
geïsoleerde, kleine minderheid, nu uit
de Nipo-enquete was gebleken dat 2/3
van de Zandvoortse bevolking zich vóór
het voortbestaan van het circuit had
uitgesproken.
Het Amsterdamse gerechtshof zal 14 de-
cember uitspraak doen, althans in ieder
geval voor het begin van het volgende
race-seizoen in maart 1980.

omroepers

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

AVOND JE UIT IX FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek,
selecte franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk gei'mporteerd
tegen gereduceerde prijzen.

Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood
van het huis.

hartelijk welkom bar - grill "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

**

INVESTERINGSPLANNEN
VANB&W

Het investeringsplan van b en w voor de
periode 1980-'84 toont o.m. het plan om
voor de komende 5 jaar een bedrag van
f 1.750.000 uit te trekken voor de aan-
koop van panden of grond. Voor 1980
is daarvan f 300.000 gereserveerd.

B en w mikken daarbij vooral
op vergroting van de woning-
voorraad voor 1- en 2-persoons huishou-
dens, de grootste kategorie woningzoe-
kenden. Daarmee kan natuurlijk weinig
gedaan worden, maar b en w beschouw-
en het als een eerste stap van een ak-
tiever beleid op dat gebied.
Inmiddels is ook bekend geworden,
waarom b en w haast willen maken met
de voorbereiding van de bouw van een
nieuw politieburo, hoewel pas na 1984
ministeriële toestemming te verwachten
is. B en w hopen op een ruil met een
gemeente, die wat overvallen is door
de toestemming vóór 1984 te bouw-
en.
Voor een nieuw onderkomen voor het
wijkcentrum in Zandvoort-Noord 't
Stekkie hebben b en w een bedrag uit-
getrokken van 2 miljoen. Het jongeren-
centrum de Nachtuil zal waarschijnlijk
nog tenminste 5 jaar moeten wachten :
op nieuwbouw. De bouwplaats- en tijd
zijn nog onbekend, zodat b en w nog
geen gelden gereserveerd hebben
in de investeringsplannen.
Om de wandelingen van de toeristen te
veraangenamen denken b en w de Boule-
vard Paulus Loot vanaf de Rotonde en
de Seinpostweg van sierbestrating te
voorzien. Uitgesmeerd over een aantal
jaren, zal daar een bedrag van
f 6IO.OOO mee gemoeid zijn. B en w
hopen op subsidie, maar zij houden er
rekening mee dat de gemeente dat be-
drag zelf op zal moeten brengen.

SCHAKEN MET PLEZIER

De Zandvoortse Koerant introduceert
met groot genoegen de nieuwe kracht
op de sportredaktie, de schaakmede-
werker Jack van Eijk.
Jack van Eijk voert geen grootmeester-
en zelfs geen meestertitel, en zou op
grond daarvan dan ook terstond uit
De Grot Club geworpen zijn, maar
hij voert wel de titel Klupkampioen
'78-'79 van de Zandvoortse Schaak-
club. Hij zal 1 of 2 maal per maand
een schaakrubriek verzorgen die niet
gericht is op leden van De Grote Club,
maar op huis-tuin-en keukenschakers
aan wie analyses van de vierde sub-
variant van het Grünfeld-indisch vol-
slagen voorbij gaan. Leuke partijen,
met wendingen die zichtbaar zijn met
het blote oog, zal hij van kommentaar
voorzien. Oplettende schakers zullen
hem nu en dan zelfs op een lichte
vorm van schaakblindheid kunnen be-
trappen. En hij zal problemen en partij-
stellingen voor u zoeken, waarvoor u
nu eens wél een oplossing kunt vinden.
Duikt u het kistje met stukken maar
weer onder uit de kast op, blaast u het
stof maar weer van het bord, veel ple-
zier.

|

VERLOREN
Gouden schakelarmband met
kegeltjes e.a. sportprijzen.
Zaterdag j.l. plm. 14.00 uur,
omtrek Wilhelminaweg naar
bushalte 80 Gerkestraat.

Bij terugbezorgen hoge
BELONING

Tel. 2578

In Brazilië is het Interzone-schaaktoer-
nooi aan de gang, dat een drietal kan-
didaat-uitdagers moet opleveren voor
de slag om het wereldkampioenschap.
Alle ogen zijn daarbij natuurlijk gericht
op Jan Timman. Het zal dan ook wel
enige tijd lijken of er geen andere ne-
derlandse schakers bestaan. Iemand die

Jack van Eijk

al langere tijd in duisternis wandelt is
grootmeester Donner. Schampere op-
merkingen aan zijn adres zijn in het
schaakwereldje tegenwoordig heel ge-
bruikelijk. Ollie B. Bommel (zoals hij
soms oneerbiedig betiteld wordt)bak
er niet veel meer van, zd meesmuilt de
goegemeente. De laatste jaren zijn
zijn resultaten inderdaad niet erg impo-
nerend. Hoogovens 1974 was het laat-
ste klapstuk: een tweede plaats. Ook
zelf wordt hij er moedeloos van, ge-
tuige Schaakbulletin 141. Onder het
kopje.'Zwanezang' klaagt hij: 'Is dit
nu het einde, loop het zo met een scha-
ker af' Blijft er dan niets over? ' En
verder: 'Het is net alsof ze tegenwoor-
dig een ander SOORT schaak spelen,
alsof alles wat ik er van weet, door hen
allang vergeten is.' Toch is het nog niet
zo lang geleden dat 'Heer Bommel' tot
de reuzendoders gerekend kon worden.
Zo ziet men maar wat een heer vermag!
Spasski - Donner. IBM 1973.
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cd4 4.Pd4: Pf6
5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Pbd7 8.Df3 Dc7
9.0-0-0 b5 10.Ld3 Lb711.The1 h6 12.
Dh3! ! (een idee dat van Donner zelf
afkomstig is en door Timman al eens
vernietigend gebruikt is tegen Polugajewsk
Voor Donner dus een koekje van eigen
deeg.) ...0-0-0- (na...hg5 13.Dh8: gf4
14.Lb5! ! mag u zelf uitrekenen waarom
wit in het voordeel komt.) 13.f5? (na
13.Lf6: Pf6: 14.Pd5! zitten we midden

in een heksenketel, die de moeite van
het bekijken waard is) ...e5 14.Pe6
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hg5 15.Dh8: fe6 (nu de eerste rook is
opgetrokken blijkt wit er slecht aanitoe.
De. afwerking is onze grootmeester wel
toevertrouwd ook al is zijn tegenstander
een ex-wereldkampioen. Reputaties
zijn er om gekraakt te wórden.) 16.fe6
Pc5 17Dh3 g4 18.Dg3 De7 19.b4 Pd3:
20.Dd3: De6: 21 .a4 ba4 22. Pd5 Kb8
23.Kb2 Pd5:24.ed5 Dd7 25.c4 Le7
26.Ka3 Tf8 27.Tf1 Tf1: 28.Tfl: Lf6
29.Tb1 Lc8! (leuk zetje) 30.b5 ab5
31.Tb5: t {Spasski goochelf nog
een beetje, maar als de zwarte koning
ontsnapt is het uit.) ...Kc7 32.Dd2
Kd8 33.Tb6 Dc7 34.Tc6 Db8 35.Da5

t Ke7 en wit geeft op. Het eindspel
is glad verloren, en taktische moge-
lijkheden zijn uitgeput bijv. 36.Tc7

t Kf8 37.Ka4: er dreigde een on-
nozel matje) ...Ld8.
'Ja,' zei heer Ollie met een eenvoudige
glimlach, -'het waren mooie zuivere

i. gedachten van een heer, die alle ake-
ligheid verdreven hebben! '

Dr. JOSHUA BIERERSTICHTING
IN OPSPRAAK

In het weekblad Vrij Nederland van 20
september verscheen een artikel met
als kop: "De lukratieve handel in naas-
tenliefde". Daarin werd beschreven hoe
besturen en/of direkties van verpleegte-
huizen, jongerentehuizen e.d. zichzelf
met gelden uit de Algemene Bijstands-
wet verrijken.

De partikuliere stichtingsvorm waarin
dergelijke instituten voor maatschappe-
lijke of medische dienstverlening gego-
ten zijn, dient daarbij als manipula-
tiehandvat. Van toezicht door de ge-
meenten op de besteding van ca. 2 mil-
jard gulden, die betaald worden aan
verpleeg- of opvangkosten, is nauwe-
lijks of geen sprake. Men is al blij een
onderkomen gevonden te hebben voor
de maatschappelijk moeilijk plaatsbare
gevallen waar het veelal om gaat. Op
dit moment wordt in opdracht van
CRM wel een onderzoek uitgevoerd dooi
een aantal accountantskantoren, omdat
de instellingen een '.bewijs van toela-
ting" moeten hebben om straks in
aanmerking te komen voor dan recht-
streeks door het ministerie uit te keren
gelden. Bij de voorbeelden in het VN-
artikel bevond er zich ook een uit Zand-
voort, na de "Bond zonder Naam"
(Zandvoortse Koerant, 17 augustus) een
tweede instelling met de liefdadigheid
in het vaandel in opspraak.
Vrij Nederland:
" Het bestuur van de dr. Joshua Bierer-
stichting in Zandvoort trok een aan-
vraag voor een ontheffing prijzenbe-
schikking ijlings in, toen CRM eisen
ging stellen. Het ministerie maakte on-
der meer bezwaar tegen de plannen van
de stichting, die ex-psychiatrische pa-
tiënten 'doorsluist' van inrichting naar
maatschappij, om voor een veel te hoge
prijs een huis van de directeur te kopen.
De kosten daarvan zouden doorgecalcu-
leerd worden in de verpleegprijzen en de
baten zouden naar de directeur gaan.
Toen de stichting begreep dat het haar
moeilijk gemaakt zou worden, werd van
de aanvraag afgezien."
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jeugdkonsulent middel voor alle kwalen
b&w zoeken een schaap met vijf poten

eanduoortee Noeranl8

Tijdens een gekombineerde kommissie-
vergadering van Financiën en Maatschap-
pelijk Welzijn stond dinsdagavond een
nota van b en w ter diskussie : Jeugd- '»
en jongerenwerk gemeente Zandvoort.
Uitgenodigd waren verder twee des-
kundigen op het gebied van jeugd- en
jongerenwerk, de heer v.d. Eijnden
van de Salco, een organisatie voor de
begeleiding van jeugd- en jongerenwer-
kers, en de heer Molengraaf van de Pro-
vinciale Raad voor Jeugd- en jongeren-
werk. Centraal in de diskussie stonden
de behoeften aan een beroepskracht
voor de opvang van jongeren in De
Nachtuil, een kontaktpersoon tussen
de gemeente en het vrijwillige jeugd- en
jongerenwerk in Zandvoort en een ambte-
naar die op basis van ervaring in "het
veld" de gemeente van advies kan dienen
bij het opstellen van een plan voor het
totale welzijnswerk.

De belangrijkste konklusies van de b en
w nota luidden:
1. B en w geven de voorkeur aan een jeugd-
konsulent in gemeentelijke dienst boven
gesubsidieerde beroepskrachten bij wel-
zijnsinstellingen.
2. Gesubsidieerde beroepskrachten kun-
nen pas aan de orde komen na inventari-
satie van de problemen bij het weizijns-
werk, belangenafweging, en na het op-
stellen van een definitief welzijnsplan.
3. Jeugdcentrum De Nachtuil zal zich
nog moeten blijven behelpen ten gunste
van nieuwbouw voor het wijkcentrum
in noord 't Stekkie.
4. Het onderbrengen van De Nachtuil
in dat nieuwe gebouw wordt afgeraden.
5. De padvindersgroep Willibrordus zal
gemeentelijke steun krijgen bij het zoe-
ken naar een ander kluphuis als hun
huidige onderkomen aan de Van Len-
nepweg plaats moet maken voor wo-
ningbouw.
Tijdens de eerste reakties op de nota
bleken de kommissieleden zicht best
te kunnen vinden in de beleidsvoorstel-
len van b en w. Alleen Ter Veer (cda)
was voorlopig tegen het aanstellen van
een nieuwe ambtenaar en achtte een
beroepskracht voor de Nachtuil wel
nodig. In een later stadium van de ver-
gadering miste hij bovendien voorstel-
len voor een jeugdhotel in Zandvoort.
V.d. Moolen (pvda) was het in grote
lijnen eens met b en w. De Nachtuil had
weliswaar goed werk gedaan, maar sport-
verenigingen deden dat ook. En ook
v. Erp (d'66) vond dat niet altijd degeen
die het hardst aan de bel trekt zijn zin
kan krijgen, stille anderen kunnen ook
best behoeften hebben. De Jong (vvd)
had geen problemen met de jeugdkon-
sulent met een ruimere taak dan alleen
jeugdwerk, zelfs ondanks de haast spreek-
woordelijke aversie van de liberalen te-
gen de aanstelling van nieuwe ambte-
naren, omdat in dit geval de ambtenaar
niet onderdrukkend werkte op het par-
tikulier initiatief. Zij zag hier een direk-
te taak van de gemeente om de vertroe-
beling, die gesubsidieerde stichtingen
veroorzaken, te vermijden. Wind (pvda)
wees op de geringe uitgaven voor soci-
aal kultureel werk van Zandvoort in
vergelijking met andere gemeenten. En
dat terwijl iedereen weet dat de jongeren
van tegenwoordig ruimte nodig hebben,
vee! ruimte.

De greep van b en w op het open jeugdwerk

- Schaap met vijf poten
De jeugdkonsulent,.waar de raadsleden
in eerste instantie hun fiat aan gaven, was
dan ook niet van geringe kwaliteit, "een
schaap met vijf poten" merkte Ter Veer
op. B en w hadden hem als kontaktambte
naar in het jeugdwerk de volgende taken
toebedacht:
1. begeleiding van bestuurders, vrijwilli-
gers en deelnemers.
2. begeleiding bij het opzetten van
nieuwe aktiviteiten.
3. bevordering van de onderlinge samen-
werking.
4. stimuleren van kaderopleidingen.
En als begeleider van jongeren:
1. het laten ontdekken van de eigen mo-
gelijkheden.
2. het laten deelnemen aan en eigen
verantwoordelijkheid laten nemen voor
aktiviteiten e.d.
3. het mee laten beslissen in zaken die
de eigen leefsituatie betreffen.
Bovendien zou de ambtenaar op basis
van zijn ervaringen met het jeugdwerk-
in-brede-zin kunnen rapporteren aan b
en w en op die manier gegevens aandra-
gen om het definitieve welzijnsplan op
te stellen.

- Jeugdprobleem.
De deskundigen v.d. Eijnden en Molen-
graaf stonden zeer skepties tegenover de
konsulent van b en w. In Zandvoort was
volgens hen duidelijk sprake van een
achterstand op het gebied van jeugd- en
jongerenwerk. Zandvoort had bijvoor-
beeld nog geen beroep gedaan op de
Rijksbijdrageregeling, terwijl gemeen-
ten die nog niets hadden gekregen, een
goede kans hadden hun aanvraag geho-
noreerd te zien. Een instelling als De
Nachtuil was verre van een luukse en
een rijksbijdrage voor de, landelijk ge-
regelde, subsidiëring van een beroeps-
kracht in dienst van een partikuliere
organisatie was zeker te verwachten. En
dan een zware beroepskracht i.p.v. de
leerling, die de per 1 augustus vertrok-
ken Bijlsma in feite was geweest. Overi-
gens met alle lof voor hetgeen Bijlsma
had verricht. Een konsulent zou uiterst
nuttig zijn, maar dat werk liet zich slecht
kombineren met het direkte werk met
jongeren, 's avonds in het lange weekend.
Ervaringen met de b en w-konsttuktie in
Den Haag en Spijkenisse waren nega-

tief. En als de konsulent er niet in zou
slagen het vertrouwen van de jongeren in
De Nachtuil te winnen, zou er een werke-
lijk jeugdprobleem kunnen ontstaan.

- Greep op de zaak.
Wethouder Aukema zette ter verdedig-
ing van de aanstelling van de jeugdkon-
sulent uiteen, dat door het decentralisatie-
beleid voor het welzijnswerk uitbreiding
van aktiviteiten volledig voor rekening van
de gemeenten zou komen. Rijk en provin-
cïe zouden daar geen bijdragen meer aan
leveren. Als daarbij bedacht werd dat
het aantal Zandvoortse jongeren naar het
jaar 2000 met 30 o/o zal dalen, en dat
het aantal bejaarden met 6 a 7 °/o zal toe-
nemen, dan waren grote investeringen
plus f 150.000 a f 160.000 salariskosten
voor de eerste drie aanvragen voor be-
roepskrachten te veel gevraagd. Boven-
dien moet de gemeente een planning en
begroting opstellen, omdat daar in de
Kaderwet Specifiek Welzijn naar ge-
vraagd zal worden. Een konsulent zou
daar een nuttige bijdrage aan kunnen
leveren, tenslotte was het Zandvoortse
wethouderschap slechts een part-time
funktie. Maar vóór en boven al achtte
de wethouder door het Haagse decen-
tralisatiebeleid de verantwoordelijkheid
voor het gebeuren in het jeugd- en
jongerenwerk komen te liggen bij de
gemeente. En dan wilde hij aan de hand
van (log op te stellen) toetsingskriteria
een greep houden op de aktiviteiten
van bijvoorbeeld een jongerenwerker,
om te kunnen zien waar het geld naar
toe ging., i.p.v. het domweg subsidi-
eren. Dat zou het beste kunnen gebeu-
ren door het aanstellen van een ambte-
naar, maar zelfs op een eventuele be-
roepskracht in dienst van een instelling
was die greep dringend gewenst. De
konsulent zou een ander soort ambte-
naar moeten zijn (alternatief), die nog
emancipatories zou kunnen werken op
de andere (formalistiese) ambtenaren.
Aan de andere kant zouden stichtings-
besturen en vrijwilligers moeten wennen
aan een ambtenaar als kontaktman. Pas
als de jeugdkonsulent niet naar wens
zou funktioneren, zou nog altijd een
andere mogelijkheid overwogen kunnen
worden.

- Doodeng.
De twee deskundigen vonden evenwel
dat de wethouder te getalsmatig bezig
was, terwijl de problemen in het jeugd-
en jongerenwerk toenamen. Vrijwil-
ligers, of een ambtenaar met gescheiden
werksferen, zouden die op den duur
niet meer adekwaat tegemoet kunnen
treden. Bovendien waren die toetsings-
kriteria al geformuleerd in de Rijksbij-
dragenregeling en zou de gemeente alle
mogelijkheden hebben om haar greep
op het gebeuren, in bijvoorbeeld een
stichting, tot uitdrukking te laten ko-
men. De vvd- en d'66-vertegenwoordi
gers bleven achter de b en w-voorstel-
len staan. Ter Veer stelde voor om op
een termijn van een jaar het funktione-
ren van het schaap met vijf poten nog
eens te bekijken. V.d. Moolen wilde de
subsidiëring van een beroepskracht in
ieder geval vast in het achterhoofd hou-
den, en zijn partijgenote Wind vond het
allemaal doodeng geworden en wenste
eerst ruggespraak met haar achterban.

burgerlijke stand

26 september - 1 oktober 1979
overleden:

Van Breemen, geb. Lowies, Bernardina
Maria, oud 88 jaar; Willemsen, geb. des
Bouvrie, Christina, oud 89 jaar.

ondertrouwd:
Eric Kistemaker en Helena Antonia van
den Berkt; Theodorus Bernardus Lef-
ferts en Elisabeth Keijzer; Bouke de
Boer en Suzette Elisabeth Bakels; Mike
van den Raadt en Catharina Maria The-
resia Suurenbroek.

getrouwd:
Jan Gerard Carel Meerstadt en Hermina
Theresia van Balen; Mario Alexander
Petrus van der Lans en Anna Maria Jo-
hanna Brekelmans.

overleden buiten de gemeente:
Maurice Bluijs, oud 6 weken; Albertus
van der Horst, oud 30 jaar; Helena Fre-
derika Maria van Egmont geb. Bothof,
oud 82 jaar; Maartje Visser geb. Mole-
naar, oud 67 jaar.

geboren buiten de gemeente:
Marieke, dv E.J.Beugel en L.M. de
Munck; Jeffrey, zv EJ.Antonides en H.
C. Overeem; Bastiaan Eduard, zv J.J.M.
Warmerdam en J.L.Gerrits

hand
in
eigen
boezem
De leden van de raadskommissies van
advies en bijstand hebben wel eens ge-
klaagd over het gebrek aan publieke be-
langstelling voor de openbare kommis-
sievergaderingen, maar sinds dinsdag-
avond kunnen de geachte afgevaardig-
den de hand in eigen boezem steken.

De voor deze avond vastgestelde bijeen-
komst van de kommissie van algemene
zaken en ruimtelijke ordening werd
slechts door twee van de zes leden tel-
lende kommissie bijgewoond, t.w. de
heren Gielen (vvd) en Van Erp (d'66).
De heren Joustra (vvd). Van As (cda),
Flieringa (inspr.nu) en Toonen (pvda)
lieten wegens vakantie of bezigheden
elders verstek gaan. De opkomst van
slechts twee leden was volgens de re-
gels onvoldoende om de bijeenkomst
te laten doorgaan. Kommissievoorzit-
ter Machielsen zat er niet mee en maak-
te er in een handomdraai een samen-
komst van. Een genoeglijk en vrijblij-
vend onderonsje, want advies aan b en
w kon niet worden uitgebracht. Het
kransje was van korte duur. De aan de
orde zijnde onderwerpen (grondver-
koop in de noordbuurt en het ontwerp
fietspadenplan van de provincie Noord-
holland) konden best naar een volgende
bijeenkomst worden verschoven, meen-
de de heer Van Erp. De heer Gielen was
het roerend met hem eens.
En zo geschiedde.

Burgemeester Machielsen vond het sneu
voor de pers. Die moet nu op jacht naar
ander nieuws om de kolommen te vul-
len, zei hij meevoelend. Die tegenslag
valt nog wel te verwerken, hetfunktio-
neren van de kommissieleden staat er
aanzienlijk zorgelijker voor.



groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

Een ansichtkaart van
de Koninginneweg.
Wij plaatsen deze niet
omdat de Zandvoort-
se Koerant daar nu
domicilie heeft maar
om aan te tonen hoe
een straatbeeld, on-
danks het feit dat al-
deze huizen er nog
staan, in zestig jaar
totaal kan verande-
ren.

Enige en algemene dankbetuiging

Voor Uw hartelijke bewijzen van me.deleven en belangstelling, in
welke vorm ook betoond, tijdens de kortstondige ziekte en na het
overlijden van onze lieve man en vader

Leonardus Antonius Martinus Maria DUIVENVOORDE

betuigen wij U onze oprechte dank.

Ph.M. Duivenvoorde-Michalides
John
Léjo
Robin

Zandvoort, oktober 1979
Burg. Fenemaplein 4 -10

( I.M. )

cenav wil nieuwe bocht
tot elke prijs
De enige reden voor het maken van een
nieuwe en definitieve bocht in het cir-
cuit tussen het Scheivlak en de Oost-
tunnel is de veiligheid van de baan. Dit
schrijft de direktie van de Cenav aan
gedeputeerde staten van Noordholland
die nog een besluit moeten nemen over
de aanvraag voor het maken van de
bocht.

Volgens de Cenav is het door de storm-
achtige ontwikkeling van met name de
formule 1 t.e.m. 3 wagens niet langer
verantwoord het zeer snelle van flauwe
bochten voorziene oostelijke trajekt
van het circuit te handhaven. De
noodzaak tot wijziging is zelfs zo
groot dat voor de jongste Grand Prix
ten koste van veel haastwerk en geld
een tijdelijke chicane (bocht-red.)
werd aangelegd, die echter als perma-
nente voorziening beslist niet zou
kunnen voldoen, aldus de Cenav in
zijn brief aan gedeputeerde sta-
ten.
Hoewel de Cenav het niet uitgeslo-
ten acht dat de door haar noodzake-
lijk geachte bocht zal leiden tot een
toename van de geluidsproduktie be-
hoeft dit niet noodzakelijkerwijs meer
lawaaioverlast voor de omwonenden
tot gevolg te hebben. Volgens de di-
rektie zal de door de racewagen ge-
produceerde lawaai niet gericht zijn
op de bebouwing, dit in tegenstelling
tot de Panoramabocht. Mede door
het toenemend gebruik van geluids-
dempers - van de 64 voor 1980 ge-
plande races zullen er 57 worden ver-
reden met de dempers - zal door de
aanleg van de nieuwe bocht geen
sprake zijn van een aanzienlijke toe-

name van de geluidsproduktie, aldus
de Cenav.
De direktie schrijft zich ervan bewust
te zijn dat ook het circuit te maken
krijgt met de nieuwe wet op de ge-
luidshinder, die in het uiterste geval
zou kunnen leiden tot sluiting van de '
racebaan. Maar al zou het circuit nog
slechts voor een seizoen voor auto-
en motorraces gebruikt mogen worden,
dan nog vindt de Cenav het noodzake-
lijk de bocht aan te brengen. Zelfs
al zou de investering dan naar ver-
houding erg hoog worden.

Inmiddels heeft burgemeester Machiel-
sen laten weten dat hij een keiharde
uitspraak van de gemeenteraad wil over
de toekomst van het circuit. De meer-
derheid van de raad wil dat de race-
baan verdwijnt, maar de hr. Machielsen
wenst duidelijkheid over de manier
waarop dit moet gebeuren. Wanneer
de raad van het projekt af wil moet zij
initiatieven ontwikkelen en met ideeën
komen voor een andere eksploitatie
van het terrein, meent hij. Een beheers-
vorm die in overeenstemming is met de
bestemming van de duinen als natuur-
en rekreatiegebied.

CIRCUIT

A K T I V I T E I T E N
VOLGENDE WEEK

Ma. POLITIE Rotterdam
rijvaardigheidsl essen

Di. GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde
rijvaardigheid

Wo. POLITIE Noordwijkerhout
rijvaardigheidslessen

Za. PORSCHE DUITSLAND
Zo. MSCWÜLFRAT

clubdag

Inlichtingen
Tel. 8284

hfd. insp. blokland
kwart eeuw bij politie

• Volgende week vindt de jaarlijkse in-
zamelingsaktie plaats voor het door
Zandvoort geadopteerde lepraprojekt
Kasulu in de afrikaanse staat Tanzania.
Vorig jaar bedroeg de opbrengst bijna
f 10.000,-,een bedrag dat door de gemeen
te werd verdubbeld. De verzorging
van de leprapatiënten in Kasulu wordt
uitgevoerd door nederlandse artsen en
verpleegkundigen en staat onder toe-
zicht van de Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding (NSL),waarvan het
hoofdburo in Amsterdam is gevestigd.
Aan de gemeente Zandvoort is inmiddels
verzocht de opbrengst van de kollekte
met eenzelfde bedrag aan te vullen.
Kollektanten (trices) kunnen zich op-
geven bij de hr. A. Burger, Frans Zwaan-
straat 64, tel. 2643.

"Gelukkig deze keer eens geen afscheid,
geen weemoed, maar een vreugdevol
meeleven met een vijf en twintig jarig
jubileum" aldus korpschef Van Maris
woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst
in de kantine van het politieburo waar
hoofdinspekteur Blokland, die verge-
zeld was van vrouw en kinderen, in het
zonnetje werd gezet in verband met een
kwart eeuw overheidsdienst.

De heer Van Maris memoreerde de goe-
de vooropleiding van de jubilaris, die
resulteerde in een benoeming per 1 ok-
tober 1971 bij het zandvoortse korps
waar hoofdinspekteur Blokland alle ge-
legenheid kreeg een allrounder te wor-
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den, zoals docent bij de reservepolitie,
verkeersdeskundige, bestuurslid van de
Zandvoortse Politie Sportvereniging,
samensteller van rapporten van de staf
en vervanger van de korpschef. "Een
goede basis voor de verdere jaren"
meende de heer Van Maris, die verder
de verwachting uitsprak dat de heer
Blokland zal meemaken dat de zand-
voortse politie eindelijk de behuizing
krijgt die ze verdient. Vervolgens me-
moreerde de korpschef het feit dat de
entree van de heer Blokland indertijd
werd overschaduwd doodde begrafe-
nis van adjudant Sandbergen.
"Je hebt het korps slechts weinig, de
werkzaamheden daarentegen oneven-
redig sterk zien toenemen" vervolgde
de heer Van Maris, die zijn bewering
met cijfers toelichtte. De bij het feest •
behorende kado's bestonden uit een in-
gelijste foto van de beëdiging indertijd
door de toenmalige, deze middag met
zijn echtgenote aanwezige, burgemees-

ter IMawijn, bloemen, attributen, o.a.
mistlampen voor de karavan en een
halve maand salaris, een tegemoetko-
ming in de kosten van het later op de
dag door de familie Blokland te houden
"open huis".
Namens de afdeling Zandvoort van de
Bond van Chr. Politieambtenaren in
Nederland werd het woord gevoerd door
adjudant De Hoop, die heel toepasselijk
het bijbelwoord "Viert Uw vierdagen"
aanhaalde. Spreker waardeerde het dat
de heer Blokland naast zijn lidmaatschap
van de Bond van Hoofdinspecteurs ook
lid wilde zijn van de "gewone" bond,
voortkomende uit zijn wens een goede
verhouding te hebben met de anderen.
Adjudant De Hoop onderstreepte de
goede wensen van de afd. Zandvoort
met het eveneens overhandigen van een
koevert voor deze "dure" dag. De laat-
ste spreker, de heer Methorst, die zoals
gewoonlijk als ceremoniemeester op-
trad, herinnerde er aan dat het echt-
paar Blokland enige maanden geleden
20 jaar getrouwd was en spreker vroeg
zich af wat nu eigenlijk belangrijker was,
25 jaar politiedienst of 20 jaar een ge-
lukkig huwelijksleven. Verder noemde
de heer Methorst een paar treffende
overeenkomsten tussen hen beiden: toen
hij zelf jubileerde stuurde de heer Blok-
land een gelukstelegram, laatstgenoem-
de volgde hem op in het bestuur van de
Zandv. Politie Sport Verenigingen
verder was een aardig detail dat de ju-
bilaris kommandant was van de reser-
vepolitie in Haarlem, een funktie, die
zoals bekend spreker in Zandvoort be-
kleedt.
Was in de tot nu toe door ons beluis-
terde toespraken van woordvoerders van
de Zandvoortse Politie Sportvereniging
slechts sprake van trouwe kontributie-

betaling, de heer Blokland schijnt
meer gepresteerd te hebben. Hij heeft
meegedaan aan de zwemvierdaagse, is
een uitnemend schutter, het optreden
in voetbalshirt was iets minder ge-
slaagd, maar daar staan weer knappe
prestaties op het schaakbord tegen-
over, zij het dat hij de kleuren van de
Politie Schaakvereniging in Haarlem
verdedigt, aldus de heer Methorst,
die tot hilariteit van de aanwezigen even-
eens een bijdrage schonk in de kosten**
van het' open huis".
In zijn dankwoord stelde de heer Blok-
land dat er in een politieloopbaan gro-
tere prestaties zijn dan een 25-jarig
dienstverband. Eén van die prestaties
noemde hij het creëren van een ruim-
te waar een goede sfeer is en in dit ver-
band wees spreker-op de "must" van
een nieuw politieburo. Als ideaal ziet
de heer Blokland alle politieambte-
naren in één bond, daar allen toch het-
zelfde doel dienen. Tot slot sprak hij
zijn waardering uit jegens de reservepo-
litie en de pers, die naast haar voorlich-
tende taak ook aan meningsvorming
doet. Waren er vroeger wel eens moei-
lijkheden, thans is er in het kader van
ieder's verantwoordelijkheid een goede
samenwerking, aldus spreker, die in zijn
dankwoord nadrukkelijk ook "hoffoto-
graaf'Ton Bakels betrok.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank aan iedereen die ons
25-jarig huwelijksfeest onvergetelijk
hebben gemaakt

Thea en Carel Kras

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 7 oktober a.s.: "
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Jeugdkspel : 10.30uur.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 oktober a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. J. Tiersma te Santpoort

PROTESTANTENBOND
zondag 7 oktober a.s.:
10.30 uur : "Samen leven"

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 oktober a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 7 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met St.

Ceaciliakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 6 en zondag 7 oktober a.s.:
Zr. A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7
f l at .4, tel. 4277.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l •
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

waterstanden
o kt.

1
2
3
4
5
6
7
8
g

10
11
12
13
14
15

H.W.
10.52
12.17
00.48
01.40
02.30
03.11
04.01
04.37
05.22
06.06
06.53
07.40
08.41
09.57
11.21

L.W
18.59
20.20
08.51
09.44
'10.33
11.17
12.05
12.44
13.26
14.10
14.58
15.46
16.44
18.00
19.26

H.W
23.34

13.16
14.06
14.59
15.33
16.17
17.00
17.42
18.25
19.09
20.03
21.11
22.33

L.W
07.40
08.03
21.19
22.11
23.06
23.40
00.21
01.04
01.45
02.29

'03.12
04.09
05.15
06.36
19.58



vormfouten
Burgemeester Machielsen verklaarde onlangs dat er bij de
besluiten inzake het circuit vormfouten zijn gemaakt.

en w passeerden
raad bij hun ver-

1 zoek aan GS voor
l de aanleg van een

L l bocht in het
---Lcircuit. . .

passeerden de provin-
cie bij hun fiat aan
de chicane en verzuim-
den .. .

toezicht te
houden op het
verwijderen . ..

de tijdelijke
in de baan

monsterlijke
vormen
aan te
nemen !

DE TADEMA'S IN OPENBARE BIBLIOTHEEK

Tot en met 27 oktober eksposeert Auke
Tadema in de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg illustraties en schilderij-
en van de reizen die hij samen met zijn
vrouw maakte.

Die reizen begonnen in 1948 met Bra-
zilië ("Als je dat land gehad hebt is de
rest van de wereld zachte kaas"), vervol-
gens Afrika, diverse keren Egypte ("Snor-
ren in graven en kruipen onder pyrami-
den"), Noord-Afrika, Syrië met z'n
eeuwigdurende verdragen die 5000 jaar
geleden al gesloten werden en hooguit
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twee jaar duren, India met 600 miljoen
mensen en prachtig snijwerk in marmer,
Japan met schitterend aangelegde parken
en alleen in Tokio al 12 miljoen inwo-
ners, Singapore, de schoonste stad van de
wereld (waarschijnlijk omdat het wég-
gooien van een sigarettenpeuk al een
boete van f 500,- oplevert), Indonesië,
het geboorteland van Bob Tadema-Sporry
Waar ze tot haar achttiende verbleef, dat-
zelfde Indonesië waar de koeien een
heerlijk leven hebben omdat ze zeven
Jaar mogen worden, China met zijn.aku-
Punktuur die daar veertien jaar geleden
al werd toegepast en dan niet als alleen-
reddende maar als tweede-keus therapie
omdat er niet genoeg artsen zijn.
Dit was zo maar een greep uit de buiten-
9ewoon boeiende verhalen die hel echt-

paar Tadema beurtelings vertelde bij de
minstens zo boeiende dia's. Na de pauze
was er gelegenheid de uitgebreide kollek-
tie boeken van Bob Tadema weer eens
ter hand te nemen (de niet meer verkrijg-
bare eksemplaren lagen veilig in een vi-
trine) en een blik te werpen op het
oeuvre van haar man. Behalve uit spreken-
de affiches bestaat dit uit akwarellen,
gouaches en inkttekeningen van de na-
tuur maar ook van de bevolking uit de
door hen bezochte landen, waarbij vooral
de afbeeldingen van Yorubavrouwen uit
Nigeria en de Mannen uit Gouecké ons
bijzondertroffen. Maar ook zijn andere
werk kon ons erg bekoren. Meer moeite
hadden wij met de olieverfschilderijen en
de voorstudies (pastels), hetgeen onge-
twijfeld uit onkunde voortkomt.
Even een zijsprong: tijdens zijn inleiding
vestigde bibliothekaris GertToonen be-
halve op de ekspositie van het echtpaar
Tadema ook de aandacht op die van re-
plika van onze plaatsgenoot Ge Loogman.
Bijzonder mooie beeldjes, waaronder de
godin l sis, de kattengodin Bastet en Ko-
ning Amenophi de l Ve. Voor de echte
liefhebbers van Egypte zijn ze te koop.
Terug naar Auke en Bob Tadema: op
11 oktober, 8 uur, zijn ze weer in de
bibliotheek, dan met "Egypte, oud
en nieuw". Op 25 oktober komen de
wereldreizigers nog eens, eveneens om
8 uur, met "het fascinerende Bali".
Er zijn geen kosten aan verbonden. U
bent welkom!

<3
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Een goed begin is het halve werk, een
oud-vaderlandse zegswijze die het eerste
elftal van The Zandvoort Boys afgelo-
pen zondag in de wedstrijd tegen F.C.
Schalkwijk op geen stukken na waar
heeft kunnen maken. Voor rust kwamen
de kustbewoners met Cees Sebregts, Ab
Bol en Peter Auberlen als veelbelovend
aanvalstrio uitstekend weg, maar in de
tweede helft was het met de fraai uit-
gevoerde aanvalskombinaties en flitsen-
de passes gedaan. Kortom: T2B slaagde
er niet in het karwei dat zo mooi was
begonnen ook tot een suksesvol eind
te brengen. Het werd zelfs minder dan
half werk en dat kwam the boys duur
te staan. Tien minuten na de theepauze
passeerde Schalkwijk de defensie van
TZB alsof men bezig was met een mid-
dagwandeling naar een bevriende rela-
tie. Vrijwel ongehinderd schoot een der
aanvallers door de voordeur van de jong-
ens, 1-0. Die raakten door de achter-
stand volkomen van hun stuk en het
fraaie spel uit de eerste helft verloor
iedere glans.
Een licht herstel zou eerst volgen na-
dat Schalkwijk de achterstand van TZB
met een tweede doelpunt had vergroot.
Peter Auber'en omzeilde handig de
achterwaartsen van de tegenstander en
bracht de stand op 2-1. Direkt daarop
liet TZB zich echter weer in de hoek
drijven waar de meeste slagen plegen
te vallen. In het laatste kwartier van
de ontmoeting was de zandvoortse ploeg
werkelijk nergens meer en zou het
liefst onder de grasmat dekking hebben
gezocht tegen het voetbalbombarderv.
ment van de Schalkwijkers. Vier mi-
nuten voor de afloop van de wedstrijd
scoorden die het derde doelpunt.
Het eindsignaal van de uitstekend leiden-
de arbiter Glijerhoek moet de spelers
van TZB als de boodschap ' alles is
veilig ' in de oren hebben geklonken.
In de voor a.s. zondag vastgestelde ont-
moeting met Spaarnevogels kunnen de
voetballers zich revancheren voor het
slechte resultaat van 30 september jl.

Afgelopen zaterdag speelden de voet-'
ballers van Zandvoort '75 opnieuw re-
mise. Het treffen met Velsen eindigde
in een 0-0 gelijke stand. Scoringsmoge-
lijkheden genoeg overigens voor de
kustploeg in de eerste helft van de

wedstrijd. Raymond Keuning kwam
een paar maal dicht in de buurt van
een doelpunt maar zijn schoten waren
niet zuiver genoeg om tussen de palen
van de tegenstanders te verdwijnen,
ook al scheelde het soms enkele centi-
meters. De bal die Keuning .wel in-
schoot werd helaas afgekeurd wegens
buitenspel. Een nogal dubieuze be-
slissing van de scheidsrechter overi-
gens.
Na rust speelde de strijd tussen beide
teams zich voornamelijk op het mid-
denveld af. Een duel dat nu eens in het
voordeel van Z'75 werd beslecht en dan
weer in een overwicht voor Velsen ein-
digde. Maar geen van de partijen zag
kans een gunstige uitvalspositie voldoen-
de uit te buiten en in een beslissende
doorbraak en voorsprong om te zetten.
Zandvoort en Velsen konden elkaar een-
voudig niet de baas en met de 0-0 stand
kon iedereen tenslotte wel vrede heb-
ben. Ook al liet de afgekeurde goal van
Keuning bij Z'75 nog enige tijd een
wrang smaakje na.

VERJONGD SCHAAKTEAM
VAN DE BORDEN GEZET

Het pas gepromoveerde 1e team van de
Zandv.Schaakclub heeft in een thuiswed-
strijd op 27 sept. een vernietigende ne-
deriaag geleden tegen Heemstede 2.
Van het geheel verjongde achttal wisten
alleen Van Eijk en Stouten hun tegen-
standers in bedwang te houden. Toch
geeft de eindstand 1-1/2—6-1/2 een iet-
wat vertekend beeld van de feitelijke
krachtsverhouding. De stellingen die hal-
verwege de speeltijd op het bord ston-
den, konden allerminst gezien worden
als voorbodes van het uiteindelijk fiasko.
Maar naarmate de eindstreep naderde
wreekte zich steeds meer het gebrek
aan roetine van het jeugdige team. Voor-
delige stellingen werden prijsgegeven,
nadeeltjes al te luchtig getakseerd. Het
is te hopen, en gezien het aanwezige
talent ook wel te verwachten, dat de
Zandvoortse schakers in slagvaardig-
heid zullen groeien gedurende de kom-
petitie. Voorlopig staat eenieder weer
met beide benen op de grond.

C.V. MONTEURS en LOODGIETERS
GEVRAAGD

Goede sociale voorzieningen
en beloning

Installatie bureau

GROENESTEIN BV
KAMERLING ONNESSTRAAT38
ZANDVOORT

Tel. 02507-8484*

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

o

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!



Openbare verkoping
(ex. art. 1223 BW)

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 18 oktober 1979 des middags
na 2 uur in de Oprechte Veiling te Haar-
lem aan de Bilderdijkstraat la,
publiek verkopen:
1. de flatwoning op de tweede verdieping

aan het Burg. van Fenemaplein 4 flat 4
te Zandvoort.
Lasten circa f. 190,- per jaar.
Erfpachtscanon f. 193,26 per jaar.
Voorschotbijdrage f. 295,- per maand.

2. de flatwoning op de eerste verdieping
aan de Burg. van Alphenstraat 57 flat 3
te Zandvoort.
Lasten circa f. 170,- per jaar.
Voorschotbijdrage f. 160,- per maand.

3. de flatwoning op de bovenverdieping
aan de Zeestraat 39 rood te Zandvoort.
Lasten circa f. 135,- per jaar.

Eventuele achterstallige lasten en voor-
schotbijdragen zijn voor rekening van de
koper.
Bezichtiging (voor zover mogelijk) dins-
dags en donderdags van 2 tot 4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore van de
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zand-
voort. ( telefoon 02507 - 6841 )

omroepers

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aangeb. benedenhuis. C.V,
kamer met open keuken,
slaapkamer, badkamer, zon-
neterras met tuinhuis. Ge-
heel gerenoveerd. Overname-
kosten naar gelang ruilob-
ject. Huur f. 244,- p. mnd.
Hoofd weg (oud-west) tel:
020-l 23 046, b ellen na 18 u.

Wie zou ons behulpzaam
willen zijn bij het schoon-
houden van ons kantoor
GROENESTEIN b.v.
tel: 8484 Kam.Onnesstr. 38

GEVRAAGD met spoed
Ie kapster event. 2e kapster
in moderne salon. Hogeweg
27, Zandvoort, tel: 6969
na 19 u. 020-366635

T.Z.B. Kleutergymnastiek
op vrijdag, half 5 - half 6
in de Van Pageéhal in Zand-
voort - noord en op dinsdag,
kwart voor 4 - kwart voor 5
in de Agatha Kleuterschool
in Zandvoort - centrum.
De leiding is in handen van
mevr. Goll, die jarenlange
ervaring heeft de kleintjes
spelenderwijs goede gym-
nastiek te geven.

TE HUUR in het centrum,
sousterrain, plm. 35 m2,
aparte ingang. Ideaal voor
magazijn of opslag. Tel:
6969 na 19 u. 020-366635

Aangeb. 70 munten bestaan-
de uit 40 bronzen centen
w.o. 17 van 1942, zilv.
kwartje!945, zilv. dubb.
1945,4halfjes, 5 v.o.c., 15
bronzen 2 1/2 centen, 4
prov. 2 stuivers, alle mun-
ten samen f. 150,--.
Plm. 2500 postzegels f.
100,-- en 100 bankbiljet-
ten f. 150,-.
Tel. 070-881843 b.g.g. 070
-890891.

Voor permanent
TE HUUR AANGEBODEN
mooie woning, woonk. 50
m2, open haard, open keu-
ken (ijskast, afwasmachi-
ne), 3 slpk., badkamer, c.v.
gestoffeerd, f. 1500,- per
mnd. all in. l mnd. borg.
Alleen geschikt voor men-
sen die 's avonds werken
(boven bar) Tel. na 18 uur:
8089

Aangeb. talencursus op Ip's,
banden en/of cass., prak-
tisch in alle talen f. 50,-
per cursus. Tel. 070-881843
b.g.g. 070-890891.

GARAGE te huur of te
koop gevraagd omgeving
Favaugeplein. Brieven on-
der nr. 750 aan buro v.d.
blad.

Uit oude familieband ver-
kregen org. Friese Stoeltjes
klok met maan en datum
f. 3.000,--, dito zonder
maan en datum f. 2.500,-,
org. Engelse Lantaarnklok
f. l .500,--, org. Friese
Staartklok f. 3.000,-, Frie-
se Kor t staart klok met me-
chaniek f. 3.000,--, Contoi-
seklok f. 2.000,--, koperen
ronde Scheepsklok f. 650,-,
org. Zaagklok f. 2.000,-,
e.a. 4 tegeltableau's f. 250,-,
f. 500,-, f. 750,--, f. 1.000,-,
8 antieke koperen gewich-
tjes f. 75,-, 3 zilv. pillen-
doosjes f. 200,- en 4 ivo-
ren beeldjes f. 100,--.
Tel. 070-881843 bbg. 070-
890891.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F .M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Dagblad

vraagt voor het agentschap Zandvoort een

agent
Voor deze gedeeltelijke dagtaak zoeken
wij iemand die in staat is leiding te geven
aan een team van bezorgers, over organi-
satietalent beschikt en service kan verle-
nen aan abonnee's.
Wij bieden een zeer aantrekkelijke bijver-
dienste, een goede begeleiding en opname
in de sociale voorzieningen.
Belt u eens voor een afspraak om te ko-
men tot een persoonlijk gesprek.
02507 - 7028 van 9-11 uur.
023 - 312880 van 9 - 12 en 14 -17 uur
of 023 - 244097 van 18 -19 uur.

AVOXDJE UIT IN FRANSE SFEER

Iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur, rustige franse muziek,
selecte franse wijnen rechtstreeks uit Frankrijk geïmporteerd
tegen gereduceerde prijzen.

Voor U wordt geserveerd heerlijke franse kaas met stokbrood
van het huis.

hartelijk welkom bar-grill "POURQUOI"
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

l
l

j
ii

i

Zwembad „De Duinpan"

Hierbij worden zo spoedig mogelijk
belangstellenden, (eventueel een echtpaar)
opgeroepen voor het pachten van enkele
verkoop-punten -te weten 2 binnenbars
en l buitenbar— van het zwembadkom-
plex "De Duinpan", te Zandvoort.
Horeca-papieren zijn niet vereist.
Zij die interesse hebben kunnen zich
schriftelijk c.q. mondeling wenden tot
de direkteur van het zwembad.
(tel: 02507 - 2170 )

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Tel. 02507-2170

Per l oktober gevestigd

A.J. DE BOER

Fysiotherapie
Hogeweg 17 Zandvoort

tel. 02507-2572

VERSTEEGE
f ttotttDielerfatbrljf

\6 • Zandbooct

ïEcletpon 02507-4400

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT ~ CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

ONTVLUCHT DE NEDERLANDSE WINTER

WIJ HEBBEN NOG RIANTE OVERWINTERINGS-
MOGELIJKHEDEN VAN 66 DAGEN
VERTREK OP 20 OKTOBER A.S.

IN BENIDORM - FUENGIROLE OF TORREMOLINOS

OOK VOOR DE HERFSTVAKANTIE ZIJN ER
NOG ENKELE MOGELIJKHEDEN

LOOP EVEN BIJ ONS BINNEN
WAARSCHIJNLIJK IS ER WEL WAT VOOR U BIJ

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

*>

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend .
Geen lidmaatschap

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
üdNBM
'JdMCCJ

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Installatie bureau
GROENE*!EIN B.V.

KAMERLING ON NESSTRA AT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*
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machielsen eist uitspraak van de raad
over het circuit
In een vraaggesprek in het Haarlems
Dagblad van 4 oktober lanceerde bur-
gemeester Machielsen een aktievere
politiek van b en w ten aanzien van
de blokkerende werking van het cir-
cuitlawaai op sociale woningbouw
in Zandvoort. En Zandvoort zal moe-
ten bouwen om te voorkomen dat
jonge Zandvoorters gedwongen zullen
worden zich elders te vestigen, zodat
de gemeente zal vergrijzen.

Zónder circuitlawaai heeft Zandvoort
nog plaats voor 550 wooneenheden
in de sociale sektor, mét het circuit-
Cawaai kan er geen woning gebouwd
worden. Om de handen vrij te krijgen,
willen b en w het kollegeprogram om
het circuit weg te krijgen aktiveren en
wel door het kontrakt met de Cenav
op te zeggen. De vrees van de zand-
voortse middenstanders dat zij daar-
door inkomsten zullen derven, zou
daarbij ondervangen kunnen worden
door een rustiger rekreatieve eksploi-
tatie van het circuitterrein, die zelfs
een meer over de seizoenen gespreid
publiek zou kunnen trekken. B en
w denken dan aan bijvoorbeeld een
edukatief dierenpark zoals 't Ouwe-
handsdierenpark op de Grebbeberg
en eventueel aan vakantie-
bungalows a la Sporthuis Centrum.
Verder zou het karavanpark De Zee-
reep naar het binnenterrein van het
circuit overgebracht kunnen worden,
maar in ieder geval biedt het 120 ha
grote terrein prachtige perspektieven
voor plannenmakers.
De eensgezindheid binnen b en w
(inklusief burgemeester Machielsen
zelve, met een van zijn liberale geest-
verwanten afwijkend standpunt) ten
aanzien van het verdwijnen van het
circuit willen de bestuurderen evenwel
nog versterken. Gezien de belangen die
voor heel Zandvoort op het spel staan
eist burgemeester Machielsen niet min-
der dan een keiharde uitspraak van de

DE RAAD MOET 'T ZEGGEN

Je kan je afvragen waarom burgemeester
Machielsen de gemeenteraad vorige week
heeft uitgedaagd tot een wat hij noemde
'keiharde uitspraak' over de toekomst
van het circuit. De meerderheid van de
raad heeft zich immers al lang uitgespro-
ken voor de opheffing van het projekt,
een meerderheid die bovendien zo breed
mogelijk in het kollege van b en w is ver-
tegenwoordigd. Wat let het dagelijks be-
stuur van de gemeente dan nog initiatie-
ven te nemen en plannen te ontwikke-
len voor een ander gebruik van het ter-
rein? Er behoeven geen politieke bar-
riëres voor te worden genomen. De
enige fraktie in de gemeenteraad tegen
opheffing van het circuit is de vvd, maar
die kan geen vuist van betekenis maken.
Gebrek aan jFantasie of vindingrijkheid
kan het ook niet zijn, want de burge-
meester heeft zelf al enkele mogelijk-
heden geopperd voor een andere eks-
ploitatie van het gebied. Toch eist hij
van de raad dat die met de nodige sug-
gesties en ideeën komt om de kwestie
tot een oplossing te brengen.
Misschien wil de hr. Machielsen van de
raadsleden meedenkers en kreatieve
politici maken. Maar het kan ook zijn
dat hij als liberaal het bedrijfsleven
- verzot op het circuit - niet tegen het
hoofd wil stoten door voorop te lopen
bij het afbouwen van de racebaan.

gemeenteraad, zqdat b en w gesteund
door een opdracht uit de raad aan de
slag kunnen gaan.
Voor eerste reakties op de uitspraken
van burgemeester Machielsen heeft de
Zandvoortse Koerant zich in verbin-
ding gesteld met de fraktievoorzitters
van de zandvoortse politieke partijen.
Hen verd verzocht te antwoorden op
de vragen die bij het lezen van het in-
terview rezen, en wel: wat vind u van
het voornemen van b en w om zich
daadwerkelijk met de opheffing van
het circuit te gaan bezig houden, en,
wat vind u van de eis van de burge-
meester een opdracht daartoe uit de
raad te krijgen?
CDA
Bij afwezigheid van de fraktievoorzit-
ter van het CDA, de heer Van As, was
het raadslid Ter Veer bereid een eerste
kommentaar te geven. Hij vond het
unanieme standpunt van b en w zeer
verheugend en het verzoek om een aan-
vullend fiat een goede zaak, want het
ging om een groot belang voor heel
Zandvoort. Een verheugende ontwik-
keling voor Zandvoort en de z.a ndvoort-
se middenstand, hoewel er nog een heel
stuk werk te doen stond. Maar, aldus
Ter Veer, het CDA heeft ten tijde van
het sluiten van het 1 Sfjarig kontrakt
met de Cenav, in '73, al gepleit om
meer te doen met het unieke terrein

wege de geluidshinder, maar vooral ten
behoeve van de sociale woningbouw.
Maar dat was al in '73 ter sprake geweest,
toen sociale woningbouw op het terrein
van De Zeereep aan de orde was.
D us al los van de eknomiese aspekten
die Machielsen aanvoert, zou het circuit
moeten verdwijnen, maar wij zijn het
wel eens met een vervangende ekonomie-
se bron i.p.v. het circuit. Daarbij moet
je bedenken dat het eknomies belang
van het circuit door de middenstanders
vaak overschat wordt. Dat wordt beves-
tigd door het ekonomiese deel in het
TNO-geluidshinderrapport, waarin het
circuit van laag ekonomies nut geacht
wordt. Van de enkele tonnen die het
circuit de gemeente opleveren moeten
nog de vernielingen, de rommel in het
dorp en de inzet van ekstra politie
worden afgetrokken. Bovendien blij-
ven de strandliefhebbers tijdens de
Grand Prix weg. En alles hangt voor
het circuit af van de Grand Prix. Als
die weg is, is het circuit niet meer eks-
ploitabel en 1 dag vormt een te groot
risiko voor de bezetting van het ter-
rein voor een heel seizoen. Overigens
vond Toonen dat Machielsen een moe-
dig standpunt had ingenomen, zeker
als je zijn burgemeesterschap in ver-
binding brengt met zijn funktie van
fraktievoorzitter van de VVD in de
Provinciale Staten. De keiharde uit-
spraken waar hij om vraagt zijn in fei-
te al gedaan, maar de PvdA heeft geen
moeite met het geven van een ekspli-
ciete opdracht en wil ook best wel een
initiatief in die richting ontwikkelen in
de vergadering van de kollege-ondersteu-
nende frakties.
D'66.
Fraktievoorzitter Van Erp vond dat
Machielsen zeer goed onder woorden
had gebracht wat D'66 ook vindt in de
zaak om het circuit. Het versterkte de
gedachte van sluiting van het circuit,
kontrakt of geen kontrakt; de toene-
mende woningnood was veel belang-
rijker. T.a.v. het toekomstig gebruik
van het circuitterrein had D'66 nog
fleen ideeën ontwikkeld, men wilde de
huid van de beer nog niet verkopen
voor de beer geschoten was.
Achter de eis van de burgemeester van
een raadsuitspraak stelde Van Erp ten-
slotte voorlopig nog een vraagteken,
daar wilde hij eerst een toelichting van
Machielsen over horen.
Inspraak Nu.
Fraktievoorzitter Flieringa was hetvol-
strekt oneens met de uitspraken van

Machielsen. Met een afkoopsom voor
het kontrakt zou de Cenav de lachen-
de derde worden. Dat geld was beter
te gebruiken, zeker als je bedacht dat

Flieringa: Cenav lachende derde.

het uitvoerbaar maken van bouwplan-
nen voor het circuitterrein al gauw 5
jaar zou kosten. Maar bij de afkoopsom
lag het probleem niet. Dat lag bij Ge-
deputeerde Staten met hun onzinnig
afkeuren van bouwplannen in verband
met circuitlawaai. G.S. zouden hun
eisen moeten verlagen, en daartoe zou-
den b en w grote pressie moeten uit-
oefenen, want anders zou heel Zand-
voort Noord eigenlijk afgebroken
moeten worden. G.S. zouden op basis
van de definitieve sluiting'van het cir-
cuit in 1988 al vast toestemming kun-
nen geven voor sociale woningbouw
in Zandvoort. Te meer omdat het Rijk
in der tijd een koehandel pleegde door
de vestiging van een kasino in Zand-
voort te verbinden aan het voortbe-
staan van het circuit. Het circuit moest
blijven, of anders zou Zandvoort geen
kasino krijgen. Wel, die koehandel is
voorbij.
vvd
Wegens verblijf in het buitenland was
de fraktievoorzitter van de VVD Jou-
stra nog niet voor kommentaar bereik-
baar. Dat houdt u dus nog te goed.

POLITIE SLAAGS MET NACHTUILJONGEREN

• Zaterdag 13 oktober a. s. zal onder
auspiciën van de afdeling Zandvoort
van de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij Tuinbouw- en Plantkunde een
ochtendwandeling worden gemaakt
door de duinen van de Amsterdamse
Waterleiding Maatschappij. Ook dit
keer zijn het de deskundigen KI. Cas-
tien, J. van Honschooten en J. R. War-
merdam die de deelnemers attent zul-
len maken op de fauna en flora van
dit unieke duingebied in herfsttooi.
Aan de wandeling, waarvoor men 's mor-
gens om half negen bij de ingang van
de Zandvoortselaan samenkomt, zijn

kosten verbonden.

Ter Veer: Verheugende ontwikkeling
voor de Zandvoortse middenstand.

van 120 ha dan alleen te gebruiken voor
het circuit. Maar nu heeft men in het
algemeen een andere kijk op de zaak,
en daarbij speelt het verbod van wo-
ningbouwtoch wel de belangrijkste rol.
Een ander gebruik van het circuitterrein
zou voor de gemeente zeer voordelig
kunnen zijn. Een simpele berekening
leert, dat al bij opsplitsing van het ter-
rein in kavels van 1000 m2 tegen een
tarief van f 2,~ per m2per jaar de ge-
meente een f 2,4 miljoen aan erfpacht
zou kunnen ontvangen. Nu is dat enke-
le tonnen, bruto.
PvdA.
De fraktievoorzitter van de PvdA Toonen
had weinig nieuws gevonden in de uitspra-
ken van de burgemeester. Het stond ei-
genlijk al in het kollegeprogram dat het
circuit dicht zou moeten, niet alleen van-

Zaterdagavond hebben jongeren van de
jeugdsociè'teit 'De Nachtuil' de rijbaan
voor de jongerensoos geblokkeerd en
vernielingen aangericht in het centrum
van de gemeente. Met behulp van haar-
lemse kollega's heeft de zandvoortse
politie in de loop van de avond aan de
opstootjes,-waarbij een arrestatie werd
verricht, een eind gemaakt.

De rellen ontstonden nadat de politie
de geluidsapparatuur van de muziekin-
stallatie van 'De Nachtuil', welke vol-
gens de omwonenden te veel lawaai
veroorzaakte, in beslag had genomen.
Groepen jongeren versperden daarna
de rijweg voor 'De Nachtuil', vernielden
een hek van een nabijgelegen kleuter-
school en wierpen enkele Molotov-cock-
tails. In het dorp werden papierbakken
en verkeersborden vernield en een ruit
van het raadhuis en het politieburo in-

• Nog een berichtje over deze verenig-
ing: burgemeester Machielsen zal op
vrijdag 19 oktober 's avonds om 8 uur
in hotel Keur aan de Zeestraat de prij-
zen uitreiken aan de winnaars, voortge-
komen uit de afgelopen zomer gehou-
den tuinkeuring. Zij die dit keer niet in
de prijzen zijn gevallen maken het vol-
gend jaar een mooie kans. De heer A.
Jager uit Aerdenhout zal deze avond
namelijk zijn visie geven over '.'De mo-
gelijkheden en de onmogelijkheden in
een Zandvoortse tuin".

• De voor morgenavond aangekondig-
de themabijeenkomst 'Zelfhulp' in het
vrouwenkafé in het wijkgebouw 'tStek-
kie in noord kan geen doorgang vinden
en is verschoven naar een nog nader te
bepalen datum.

sport ̂ -spel

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft zondagmiddag tijdens een
pittig en spannend partijtje voetbal
een 4-1 zege behaald op Nieuw Vennep
en daardoor de aansluiting bij de top
behouden.
Na een reeks van aanvallen op de defen-
sie van de gasten namen de kustbewo-
ners in de slotfase van de eerste helft
de leiding. De in het elftal teruggekeer-
de Aaldert Stobbelaar en nog altijd een
speler van formaat bezorgde zijn klup
de 1-0 voorsprong. Na rust liep Zand-
voortmeeuwen verder op de tegenstan-
der uit door een tweede goal van Stob-
belaar. Het derde doelpunt kwam van
de voet van Marcel Schoorl en Piet
Keur bracht de vierde treffer op zijn
naam. Tussen het derde en vierde
doelpunt zag TJw. Vennep kans iets
terug te doen. Krijn van der Groot-
veld redde de eer voor zijn klup met
een fraaie kopbal.

gegooid. Nadat de zandvoortse politie
met assistentie van haarlemse korpsleden
tegen de jongelui was opgetreden, keerde
de rust weer. In verband met de gebeur-
tenissen heeft burgemeester Machielsen
de muziekvergunning van 'De Nachtuil'
ingetrokken.

Inmiddels heeft Nachtuilbeheerder Ton
de Vries alle verantwoordelijkheid voor
de gevolgen van wat hij noemt 'het wil-
lekeurige en weinig doorzichtige beleid
dat de gemeente voert bij het vaststellen
en kontroleren van de muziekgeluidgrens'
afgewezen. De bedrijfsvoering van 'De
Nachtuil' heeft volgens hem de politie

'gewaarschuwd' dat het onverantwoord
zou zijn de muziek af te zetten, daar
dit 'tot grote spanningen onder de jong-
eren zou kunnen leiden'. De politie
heeft deze waarschuwing in de wind ge-
slagen. Naar het oordeel van De Vries

is door het optreden van> de politie
'veel van het voorzichtig opgebouwde
vertrouwen vernield'.



b&w: kritiek van stichting
is voorbarig en onjuist
B en w wijzen de kritiek van de Stich-
ting Behoud Kostverlorenpark bij
de voorbereiding van een ontwerp-be-
stemmingsplan als 'voorbarig en vol-
strekt onjuist' van de hand. In tegen-
stelling tot de opvatting van het stich-
tingsbestuur is het kollege van oordeel
dat er voldoende ruimte is voor in-
spraak van geïnteresseerden bij aan-
vang en ontwikkeling van de planpro-
cedure.

Enkele weken geleden verweet de
Stichting Behoud Kostverlorenpark
het dagelijks bestuur van de gemeente
dat het niet bereid was met de stich-
ting van gedachten te wisselen over
de toekomstige beheersvorm voor het
park, dat het weigerde de nodige in-
formatie te verschaffen over de door
deskundigen uitgebrachte adviezen
inzake het behoud van de flora en
fauna en niet van plan was de bevol-
king te horen,alvorens het ontwerp-
bestemmingsplan ter goedkeuring
door de raad aan te bieden.
Volgens het kollege gaat de Stich-
ting er ten onrechte vanuit dat het
gemeentebestuur niet wil praten met
de inwoners van Zandvoort vóór het
vaststellen van een ontwerp-bestem-
mingsplan. Bij de voorbereiding van
het plan zal niet worden afgeweken
van de gebruikelijke procedure, aldus
b en w. Na een aantal deskundigen van
rijk- en provincie te hebben geraad-

pleegd maakt het kollege een voorlopig
ontwerp-bestemmingsplan. Een schets,
waarbij tevens rekening zal worden ge-
houden met de wensen en verlangens
die er bij de bevolking t.a.v. het park
leven. Vervolgens wordt een ontwerp-
bestemmingsplan, na de ambtelijke
molens te zijn gepasseerd, gereedge-
maakt dat door de kommissies van ad-
vies en bijstand m het openbaar zal
worden besproken.
Voor het ontwerp officieel ter visie
wordt gelegd en aan de gemeenteraad
ter goedkeuring aangeboden, zal door
de gemeente een voorlichtings- en in-
spraakbijeenkomst worden georgani-
seerd. De resultaten van de vergade-
ring zullen zo mogelijk worden ver-
werkt in het ontwerp-bestemmings-
plan dat aan de raad zal worden voor-
gelegd. Voor zover nodig zal tevens
gebruik worden gemaakt van de kennis
en ervaring van de Stichting Behoud
Kostverlorenpark,aldus b en w. Gelet
op de tijd die nodig is om het projekt
voor te bereiden wordt een ontwerp-
bestemmingsplan voor het park niet
eerder dan eind volgend jaar verwacht.
Een tijdstip waaraan het kollege zich
overigens op dit moment niet wenst te
binden. De stichting had namelijk ge-
vraagd wanneer de gemeente voorne-
mens was het plan voor te dragen.
'Dit jaar, volgend jaar, of binnen vijf
jaar'.
Het wordt iets tussen 1979 en 1984.

omroepers

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
. Haarlem (Boerhaavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R. Doets.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.
Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendij k 37

gemeente
zandvoori

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT

GROF HUISVUIL
Grof huisvuil wordt gratis opgehaald:
voor de maandagwijk: op de 1e en 3e woensdag van de maand;
voor de dinsdagwijk: op de 2e en 4e woensdag van de maand.

Het grof huisvuil kan op deze woensdagen voor 7.30'v.m., zonder
voorafgaande kennisgeving, op de rand van het trottoir worden
aangeboden.

Grof huisvuil moet gebundeld zijn. De bundels mogen niet langer
zijn dan 1,25 m. en niet zwaarder dan 40 kg.
Grote stukken, zoals koelkasten, fornuizen e.d. mogen niet groter
dan 1,25 x 0,80 x 0,80 m. en niet zwaarder dan 50 kg. zijn.
Materialen van sloop- en bouwwerkzaamheden worden niet
meegenomen.
Particulieren kunnen kleine hoeveelheden puin (minder dan
1/2 m3) brengen naar de remise van de dienst van publieke
werken, Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdens de gewone werkuren
en op maandagen tot 7.00 uur n.m., of naar het overlaadstation
aan de Van Lennepweg, tijdens de gewone werkuren op de
eerste vier woensdagen van de maand.

De directeur.
Ing. N. Wertheim.

CHR. MAVO WIL IETS GAAN DOEN AAN MUZIEK

Op de christelijke mavoschool aan de
Sophiaweg, waar al een tijdje gespeeld
werd met de gedachte 'Jets te gaan doen
aan muziek", zal waarschijnlijk gestart
worden met een kursus Muzikaal Thea-
ter. Het al of niet doorgaan van het pro-
jekt hangt af van de interesse van de
leerlingen, maar tijdens de introduktie-
les die kursusleider Kees Taat vrijdag-
ochtend gaf leek die interesse er wel te
zijn.

Tenminste bij een paar, die het gegnn-
nik van hun klasgenoten dapper trot-
seerden en een hen gegeven opdracht
niet onverdienstelijk uitvoerden. Kees
Taat, opleiding toneelschool van de
Leidsche Academie, tevens zangdocent,

mevr. Kraan - Meeth

koos voor de naam "muzikaal theater"
omdat deze titel zowel hem als de leer-
lingen alle ruimte geeft. Gedurende
negen weken wordt er gewerkt aan to-
neel, mime, dans en zang, kortom aan
alles wat theater is. Iedereen kan mee
doen. De enige voorwaarde die hij stelt
is dat zijn leerlingen het leuk vinden.
Het is zijn plan om te werken vanuit
improvisaties waarbij hij de keuze van
onderwerpen aan zijn pupilten overlaat.
Zijn funktie is om hen te leren wat je
allemaal met een onderwerp kunt
doen.
Kees Taat, die zichzelf aan de piano be-
geleidt, bracht een Frans chanson, een
voortreffelijk door hem zelf geschreven
liedje over een kafé en vertokte heel
knap "l wonder through the night".
Met "Peter", de bevindingen van een
jongen uit een werkinrichting, bracht
hij de diskussie op gang of dit nu toneel
of kabaret was. Toneel, aldus Kees Taat,
"is m principe geloofwaardig en omdat

Hét Rode Kruis
helpt helpen.
Boe eens
iets terug.

dit aangezet is gaat het meer de kabaret-
kant uit."
Het belooft een boeiende kursus te wor-
den en aangezien ook niet-leerlingen de-
ze kunnen volgen lijkt het ons goed nog
maar eens het telefoonnummer van Kees
Taat op te geven: 020-168995.

PRIJSUITREIKING
TEKEN- EN OPSTELWEDSTRIJD
DIERENBESCHERMING

'Iemand van zestig begint eigenlijk al
een beetje oud te worden, maar de die-
renbescherming is met haar zestig jaar
nog steeds jong en moet dat ook blijven'
aldus burgemeester Machielsen nadat hij
zaterdagochtend op het Raadhuisplein
de prijzen had uitgereikt aan de winnaars
van de teken- en opstelwedstrijd, die
het bestuur van de vereniging ter gele-
genheid van het zestig-jarig bestaan had
uitgeschreven. De wedstrijd werd een
sukses. Er was een groot aantal werk-
stukken binnengekomen en de bekroon-
de inzendingen, die zaterdag op de stand
te bewoneren waren, hangen nu met de
bijbehorende juryrapporten in de open-
bare bibliotheek.
De eerste prijs bestond in beide katego-
rieën uit een horloge, de tweede en der-
de uit fraaie boeken. De winnaars van
de troostprijzen krijgen iets heel origi-
neels: onder leiding van het bestuurs-
lid de heer Meems gaan ze per auto een
bezoek brengen aan de ekspositie "Van
vloedlijn tot binnenduin" aan de Zee-
weg, waarna hen in het tegenoverlig-
gende chalet 'Het Witte Huis' een ver-
frissing wordt aangeboden. De prijs-
winnaars in de tekenwedstrijd zijn:
Erwin Terol, Con Toskiran en Monique
Halderman. Mare Kok, André van Ko-
ningsbruggen. Marie Rietdijk, Daniel-
le Hemelrijk en Iris Roest mochten
een troostprijs in ontvanst nemen. In
de opstelwedstrijd zijn de gelukkigen:
Sandra Koper, Irma Posthumus en
Paulien van Paridon. Zij die in de troost-
rpi
prijzen vielen waren Jeanine Stobbelaar,
Rutger Rutgers, Linda Vossen, René
Verlaan en Edgar Bol.

Dagblad

vraagt voor het agentschap Zandvoort een

agent
Voor deze gedeeltelijke dagtaak zoeken
wij iemand die in staat is leiding te geven
aan een team van bezorgers, over organi-
satietalent beschikt en service kan verle-
nen aan abonnee's.
Wij bieden een zeer aantrekkelijke bijver-
dienste, een goede begeleiding en opname
in de sociale voorzieningen.
Belt u eens voor een afspraak om te ko-
men tot een persoonlijk gesprek.
02507 - 7028 van 9 — 11 uur.
023 - 312880 van 9 — 12 en 14 -17 uur
of 023 - 244097 van 18 -19 uur.

gemeente
zandvoort

Bij het Bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening ter gemeentesecretarie van Zandvoort
kan worden geplaatst een

controleur (m/v)
Taak:
het controleren van vestigingen en het assisteren
van eenvoudige werkzaamheden in de binnen-
dienst.
Vereist:
M.U.L.O. of M.A.V.O.-opleidmg dan wel
gelijkwaardige opleiding.

Leeftijd:
30 - 40 jaar.
Salaris:
f 1.713,- tot f 2.148,- bruto per maand,
afhankelijk van opleiding en ervaring.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad te richten aan
burgemeester en wethouders.

kinderboekenweek in zandvoori

Voorlezen aan de kleintjes, nieuws en wetenswaardigheden over Unicef (het kinderfonds
van de Ver. Naties), voorlichting over boekdrukkunst en verkoop van boeken, een wedstrijd
in het vervaardigen van boekomslagen en een optreden van de clowns Appie en Flappie, dit
alles staat op het programma van de Kinderboekenweek 1979 die in Zandvoort wordt ge-
houden in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.
De kinderboekenweek start op woensdag 10 oktober om 10.00 u. met het voorlezen van
fragmenten uit de jeugdboeken door Ce Loogman. Een uur later komt een medewerker van
Unicef het een en ander vertellen over de kinderen in de derde wereld. Op vrijdag 12 okto-
ber kunnen de kinderen vanaf 15.00 u. opnieuw luisteren naar Ge Loogman. Donderdag 18
oktober geeft een vertegenwoordiger van de uitgeverij Bruna een uiteenzetting over het druk-
ken van boeken, de boekhandel en de uitgeverij. Hieraan is een wedstrijd voor het maken van
boekomslagen verbonden, waarvan de resultaten worden beoordeeld door een jury van Bruna.
(De getekende omslagen moeten voor 17 oktober bij de bibliotheek worden ingeleverd).
Vanaf 14.00 u. vindt een optreden plaats van de clowns Appie en Flappie. Kinderen, die de
voorstelling willen bijwonen worden verzocht als clowns te verschijnen. Voor de leukste
clowns zijn prijzen beschikbaar.
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MACHIELSEN.: ZANDVOORT IS WOONGEMEENTE MET TOERISTIESE FUIMKTIE

wd ziet giraffen op de duintoppen
Het u in de-Zandvoortse Koerant van
9 oktober beloofde kommentaar van
de VVD-fraktie op het interview van
burgemeester Machielsen in het Haar-
lems Dagblad kwam dinsdagavond tij-
dens de kommissievergadering van Al-
gemene Zaken en Ruimtelijke Orde-
ning bij monde van raadslid Gielen.

Gielen probeerde van dik hout dunne
planken te zagen. Hij verweet b & w,
dat zij hadden moeten begrijpen waar-
om GS en de Rijksinspekteur voor de
Volksgezondheid geen toestemming
gaven voor volkswoningbouw in Zand-
voort. Niet het circuit-lawaai was daar-
van de oorzaak, maar de heilige koe van
de provincie, Noron. Die nieuwe stad
in de Haarlemmermeer moest gevuld
worden, en dat lukt niet als de donor-
gemeenten zelf hun woningbehoefte
op kunnen vangen. B & w buigen dus
voor de ideeën van provinciale ambte-
naren met irreële uitgangspunten. B &
w zouden een duidelijk beleid kunnen
voeren door hoger beroep aan te teke-
nen tegen de besluiten van GS of tegen
de beslissing van de vorige minister
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, Gruyters, die de Zandvoort-
se bouwgrenzen zo beperkte. Hoger
beroep aan tekenen zou suksesvol
kunnen zijn, omdat Zandvoort zich
tot het aflopen van het kontrakt met
de Cenav in 1988 als een eerlijke kon-
traktpartner diende te gedragen. Bo-
vendien was de Wet op de Geluids-
hinder nog niet effektief en hield deze
wet rekening met reeds bestaande ge-
luidsbronnen. Er zouden dus duide-
lijke mogelijkheden voor tegenspel
van de gemeente zijn. Voorlopig be-
gon de liberaal te steigeren bij de ge-
dachten aan "giraffen op de duintop-
pen en neushorens in de dalen".
Burgemeester Machielsen ontkende
het liefhebberen van de provinciale
ambtenaren. Het provinciaal bestuur
bepaalt wat er gebeurt en niet de
ambtenaren. Die voeren alleen wét-
ten uit en adviseren, maar zij zijn niet
beleidsmatig bezig. Inderdaad waren
de algemene maatregelen van bestuur
die bij de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning horen er nog niet, maar die Wet
met de hoofdlijnen wél. Al zou GS bij-
voorbeeld ja zeggen tegen de Rein-
wardtstraat"(100 wooneenheden, red.)
die niet zo gunstig ligt, dan zou de
Rijksinspekteur voor de Volksgezond-
heid onmiddellijk in hoger beroep
gaan. Blijf dus niet om de hete brij
heenlopen, maar zeg hoe het moet,
want wachten tot 1988 is beleidsma-
tig niet sterk. Wek geen hoop op
schimmen, er liggen bepalingen waar
de gemeente Zandvoort niet zelf de
hand in heeft gehad, en zo machtig
is de gemeente niet, dat zij daar iets
aan zou kunnen doen. Protesteren bij
de Kroon heeft dus weinig zin.
Toonen (pvda) voegde daar aan toe dat
Zandvoort er eerder voor moet waken
de claims op woningen in Noron niet
kwijt te raken. Amsterdam staat te
springen om haar ingezetenen daar on-
der te brengen. Laten we dus niet het
risiko lopen dat een volgende gemeen-
teraad een andere houding aanneemt
t.a.v. het circuit, of dat de provincie
van standpunt verandert.

Toerisme
VVD-fraktievoorzitter Joustra trok van
leer tegen het voornemen van b & w om
zich t.a.v. het toerisme te beperken tot
het subsidiëren van enkele evenemen-
ten. Dat vond hij geen beleid en eiste
dan ook meer geld op de begroting, en
tenminste een beleidsnotitie. Geen ad
/hoe-voorzieningen, maar bijvoorbeeld
de formulering van de taken van het
VVV en onderzoek naar de betekenis
van het toerisme voor Zandvoort. Ma-
chielsen verklaarde, dat b & w er van

2 oktober - 8 oktober 1979

geboren : Annemieke, dv. R.M.
Schuiten en H.H.C. Jansen.

overleden : Hendricus Marie Corne-
lis Wilhelmus Baard, oud 82 jaar ; Mar-
garetha Huijsmans, geb. Riebeek, oud
74 jaar ; Wilhelmina Johanna van Duijn
geb. Jans, oud 79 jaar ; Wilhelmina Ca-
tharina Weterman, oud 86 jaar.

ondertrouwd : Willem Frederik
Möhringer en Laetitia Clementine Cor-
nelia Maria Peek ; Roland Louis Decos-
saux en Elisabeth Geertruida Koster.

getrouwd : Marco Gerardus Jacobus
Adegeest en Relinde Andrea Neerincx;
Hendricus Maria de Reus en Jannetje
Harmina Bol

waterstanden

vvd heeft liever racemonsters dan een edukatief beestenspul

uitgaan dat Zandvoort een woonge-
meente is met een belangrijke toeris-
tiese funktie. Dat betekent dat de ak-
tiviteiten van de gemeente op toeristTes
gebied beperkt blijven tot het subsidie-
ren van enige evenementen, en dat ini-
tbatieven voor die evenementen uit
moeten gaan van inwoners of de VVV.
Bovendien zijn b & w gebonden aan
een uitspraak van de raad de VVV fi-
nancieel niet verder te steunen dan
het huidige peil. Met het nieuwe potje
kan alleen slagvaardiger gereageerd
worden op vragen om financiële steun.
Daarbuiten ligt de rol van de VVV.
Maar, merkte Gielen op, de VVV krijgt
geen geld en kan dus niets doen. Too-
nen hield er evenwel rekening mee, dat
de middenstanders hun toeristenbelas-
ting zouden afwentelen op de VVV. Hij
stelde dat er al een 50-50 basis was
met de middenstand voor de financie-
ring van de VVV. Het verhogen van de
gemeentelijke bijdrage zou hen die
het meest profiteren van het toerisme
alleen maar reden geven om nog min-
der aan het VVV te doneren. Waarop
Joustra reageerde met de opmerking

dat het VVV er niet alleen was voor
de middenstanders, maar ook voor de
bezoekers.
Naar aanleiding van het voornemen van
b en w het windsurfen te reguleren op-
perde Ter Veer (cda) de suggestie juist
ruimte te geven aan deze miljeu-vrien-
delijke vorm van rekreatie. Het zou een
nieuwe attraktie met veel mogelijkhe-
den voor Zandvoort kunnen betekenen.
Ook Van Erp (d'66) vond dat de on-
beperkte mogelijkheden, die de Noord-
zee daarvoor bood, beter gebruikt kón-
den worden dan de overvolle binnen-
wateren. Hij nodigde b en w uit om
juist gelegenheid te scheppen i.p.v. te
beperken door 150 vergunningen uit
te geven. Machielsen verduidelijkte dat
het de bedoeling was de mogelijkhe-
den aan de kop van de Van Galenstraat
open te houden voor incidentele zei-
lers, maar dat de begeleiding van de
amfibiese rekreatie absoluut nodig
was. Een nieuwe vereniging zou het
stuk strand onmiddellijk volleggen
met boten, zodat er voor de vlotten-
de zeilbevolking geen plaats meer zou
zijn.

okt.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 -

H.W.
07.40
08.41
09.57
11.21
12.07

.01.01
01.47
02.21
02.57
03.24
03.59
04.25
05.00
05.38
06.11
06.57
07.51
09.00
10.26
11.53

L.W.
15.46
16.44
18.00
19.26
20.11
09.06
10.00
10.24
11.00
11.27
12.03
12.29
13.04
13.44
14.16
15.01
15.55
17.01
18.30
19.56

H.W.
20.03
21.11
22.33

23.57
13.31
14.06
14.38
15.06
15.44
16.11
16.43
17.17
17.53
18.28
19.15
20.16
21.36
23,11

L.W.
04.09
05.15
06.36
19.58
08.01
21.36
22.09
22.41
23.10
23.49
00.15
00.48
01.21
01.57
02.32
03.19
04.22
05.41
00.14
08.12

Joustra (vvd) pleitte voor verplaatsing
van het naaktstrand in de richting van
het "tekstielstrand". Steeds meer men-
sen laten op weg naar het naaktstrand
steeds eerder de kleding afvallen, en
de politie kan dat toch niet allemaal
kontroleren. Het zou dus beter zijn
aan de behoeften te gemoet te ko-
men en de gevormde gewoonte maar
te legaliseren.

• Hoe slecht het afgelopen zomersei-
zoen wel is geweest bewijst het aantal
reddingen dat de Zandvoortse Red-
dingsbrigade heeft verricht. In totaal
drie personen werden door de kust-
wacht tijdig op het droge gebracht.
Maar wellicht is er wel een andere ver-
verklaring voor dan het barre en boze
weer. Zijn er gewoon minder baders
en zwemmers dan voorgaande jaren en
wordt hun plaats thans ingenomen door
zeilboten en surfplanken. De kustbriga-
de moest 22x in aktie komen om een
plankzeiler uit zee op te vissen en ver-
leende 19x assistentie aan in moeilijk-
heden geraakte zeezeilers.

« Met ingang van 1 januari a.s. zijn een
dozijn brandweerlieden bevorderd t.w.
de heren Th. A. Loos tot adjunkt hoofd-
brandmeester 1e klas en tevens tot
onderkommandant.W.C.F. Schilpzand
tot adjunkt hoofdbrandmeester, A.J.
Assië en R. Molenaar tot onderbrand-
meester, M.D. Halderman, E.V. Kran-
sen, J.A. Pel en M.H. Terpstra tot
hoofdbrandwacht, J.F. van Limbeek,
R. Loos en J. Zwemmer tot brand-
wacht 1e klasse en C. van der Mije tot
brandwacht 2e klasse.

• Ten bate van de kas van het Toon-
kunst Oratorium-koor Zandvoort bie-
den de zangers en zangeressen van
TOZ op donderdag 25 en vrijdag 26
oktober a.s. in het verenigingsgebouw
'De Krocht' aan de Grote Krocht een
uitgebreid en gevarieerd assortiment
gebruiksgoederen, w.o. nijverheids-
produkten, speelgoed en boeken te
koop aan. Verder kan men deelnemen
aan grabbelton, rad van avontuur en
loterij. De trekking van laatstgenoemd
onderdeel vindt plaats op de slotavond
van het gebeuren. Hoofdprijs : vier
dagen naar de britse hoofdstad. De
openingstijden van de bazar zijn als
volgt vastgesteld : op donderdag van
19.30 - 22.00 uur en op vrijdag van
14.00-17.00 uur en 19.00 - 22.00 uur.

• Dekollekte van de Vereniging tot
Steun aan de Nier Stichting Nederland
is een groot sukses geworden. Er werd
f. 9.615,32 ingezameld en de plaatse-
lijke organisatie wil haar erkentelijk-
heid jegens kollektanten en milde ge-
vers graag langs deze weg tot uiting
brengen.

• De netto-opbrengst van de inzame-
lingsaktie rond Dierendag bedraagt
f. 5.625,-- netto. Een fraai resultaat,
waarvoor het bestuur van de Vereni-
ging voor het Welzijn der Dieren allen
die daar op enigerlei wijze aan heb-
ben meegewerkt, hartelijk dank zegt.

minister ginjaar wil dat zandvoort
circuitlawaai gaat aanpakken

bela riq
,• :':••:::."~.::,:':**::••

Op verzoek van het Anti-circuit komi-
té heeft minister Ginjaar van volksge-
zondheid en milieuhygiëne er bij het
gemeentebestuur van Zandvoort op
aangedrongen de nodige stappen te
ondernemen om de lawaaioverlast van
het circuit te beperken.

De haagse bewindsman wil van het kol-
lege van b en w weten welke konkrete
plannen klaar liggen om de geluidhin-
der van de racebaan te beteugelen. De
ernst van de lawaaioverlast maakt het
naar zijn oordeel dringen noodzake-
lijk dat op korte termijn beslissingen
worden genomen over de manier waar-

op de geluidsproduktie dient te wor-
den verminderd. T.a.v. de kontrole
op het circuitlawaai is de minister in
principe bereid bij te dragen in de
kosten, alsmede aan de financiering
van een onderzoek naar de toepas-
sing van de geluiddempers om het la-
waai te reduceren. Hij verbindt hier-
aan wél de voorwaarde dat b en w pre-
cies aangeven welke stringente geluids-
voorschriften zullen worden aangehou-
den. Voorschriften wil minister Gin-
jaar ook voor de kontrole op de la-
waaiproduktie van de sport- en race-
wagens.
De bewindsman heeft dit meegedeeld

in een brief aan het Anti-circuit komi-
té, waarin hij schrijft, dat zijn bemoeie-
nis met de affaire mede is gebaseerd op
de door de gemeente gevolgde gedrags-
lijn inzake de aanleg van de tijdelijke
bocht in de baan en het passeren van
de projektgroep voor de geluidsreduk-
tie. M.a.w. de onzorgvuldigheid waar-
mee het kollege t.a.v. het circuit te
werk is gegaan is ook hem te machtig
geworden.
Het kommentaar van burgemeester
Machielsen laat zich raden : wij {b en
w) hebben er weer van geleerd.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



olieramp nagebootst kerkdiensten

Dertien kustgemeenten, w.o. Zandvoort, hebben afgelopen dinsdag een denkbeeldige olieramp aan
het strand bestreden. De oefening werd geleid door een koördinatieteam in het naburige Haarlem.
Zandvoort rukte bij het eerste alarm uit met een groot aantal leden van de dienst van publieke wer-
ken, maar kampte met een gebrek aan het nodige materieel. Een euvel, dat later kon worden ver-
holpen door de inschakeling van het wagenpark van een aannemer. Problemen deden zich ook voor
bij de tijdelijke opslag van de gefingeerde oliekoek. Zandvoort wilde de smurrie transporteren naar
de vuilstort in de buurt van het circuit, maar dat vond de inspektie van de volksgezondheid 'onver-
antwoord t.a.v. het milieu'. De olie werd toen gestort in een meters diepe kuil ter hoogte van kilo-
meterpaal 65 aan het noorderstrand. Overigens had Zandvoort nog geluk. De grootste konsentratie
kwam aan het strand van Schoor! terecht, onthulde een opgeluchte burgemeester MachieJsen aan
het eind van de olierampentest.
De provinciale autoriteiten, die het ongeluk met de olietanker voor de kust van Noordholland
ensceneerden, noemden de oefening geslaagd. Het strand werd in korte tijd van 45.000 ton gerei-
nigd. Knelpunten zijn nog de reinigingskosten en de opslag van de olie.

alternatief bont in hotel bouwes
Maandagavond origaniseerde het komi-
té Kennemerland van het Wereld Na-
tuur Fonds in hotel Bouwes een show
van alternatief bont. De heer Van Za-
linge, voorzitter van genoemd komi-
té, sprak een woord van welkom, in
het bijzonder tot burgemeester en
mevrouw Machielsen, waarna hij de
Vereniging voor het Welzijn der Die-
ren, die in de week rond dierendag
haar zestig-jarig bestaan vierde en
waarvan uiteraard alle vrouwelijke
bestuursleden aanwezig waren, van
harte met dit jubileum gelukwenste.

Het is, dachten wij, voor niemand
meer een geheim dat aan echt bont
dierenleed kleeft. Bekend is het knup-
pelen van jonge zeehonden tijdens de
Canadees/Noorse lentejacht waar zo'n
tweehonderdduizend dieren het leven
laten. Ook weet men onderhand wel
hoe het bont van de Persianer man-
tel verkregen wordt: de kleine zwarte
krulletjes komen van de Karakullam-
meren pal na, maar ook wel vlak vóór
de geboorte, en over de wijze van do-
den in de pelsdierfokkerijen (nertsen,

mevr. Kraan - Meeth

dig model voor f. 45-,--, een lange jas
van nerts-staartjes voor slechts f. 459,--,
terwijl een panterjasje, heel sportief
op een flanel pantalon, al voor f. 339,-
te krijgen is. Er waren korte en lange
bevermantels, een mantel van wasbeer
(f. 498,-), terwijl een geestige spencer
van patch-work, heel geschikt voor
après - ski, slechts f. 198,- kost. De eer-
lijkheid gebiedt er bij te zeggen dat je
heel jong en heel slank moet zijn om
deze te kunnen dragen. Uiteindelijk,
al is kunstbont nog zo warm, er moet
iets onder gedragen worden en ook
daarin was een enorme keuze. Snoe-
zige jurken en deux-pïèces in bedrukte
zijde, jurken van alcantara, verrukke-
lijk materiaal (drip and dry) en daar-
om leek ons het pakje met gebreide
rug en mouwen niet zo prakties. Wat
zagen we verder ? Ribcord-broeken,

een fijne rib f. 79,- waarop een vlotte
sweater (f. 30,-). Bij de mantels wer-
den vaak bijpassende, heel betaalbare
mutsen gedragen, maar er was ook een
geestige zwarte vilten flaphoed. Zoals
iedere show werd ook deze afgesloten
met avondkleding, beeldige japonnen
rond de f. 200,- waarop de avond-
capes en stola's het uitstekend deden.
Na afloop sprak mevrouw Mouwen-
Swildens woorden van dank tot haar
medebestuurslid de heer Van Zalinge.
tot de ladyspeaker en mannequins en
de direktie van hotel Bouwes. Een
speciaal woord van dank richtte zij
tenslotte tot de Vrouwen van Nu, die
zich zowel bij de voorbereiding als de
avond zelf heel erg verdienstelijk heb-
ben gemaakt.

konijnen, chinchilla's enz.) zullen we
het maar liever niet hebben. Het is dan
ook begrijpelijk dat het komité Kenne-
merland van het Wereld Natuur Fonds
uiterst gelukkig is met het bestaan van
kunstbont en dat.zij de firma Van Os
uit Den Haag, die onder de naam La-
matex een fraaie kollektie mantels,
stola's enz. op de markt brengt, graag
de gelegenheid bood deze aan de mo-
de bewuste vrouw te tonen. En dat
deze vrouw bijzonder geïnteresseerd
is in kunstbont blijkt wel uit het feit
dat de grote zaal van hotel Bouwes vol-
ledig bezet was. Zeven mannequins
showden de modellen en het aardige
was dat ze, net als de ladyspeaker,
geen beroeps waren, zodat de bezoek-
sters zich in hen herkenden waardoor
de show iets ongedwongens kreeg.Het
werd ons als gauw duidelijk waarom
kunstbont zo geliefd is en hoe langer
hoe meer gevraagd wordt. Niet om-
dat het zo sterk is en lang mee gaat.
Later we eerlijk zijn maar dat is wel
het laatste wat wij vrouwen van onze
kleren verlangen. Nee, het is licht, het
is warm en kost een fraktie van wat
het authentieke eksemplaar zou kosten.
Een mink-mantel (om duidelijk te ma-
ken hoe de verschillende kreaties er uit
zagen moeten we wel de authentieke
naam noemen) in een charmant jeug-

kunstzwemmer
in zandvoort

i

Aan de vele aktiviteiten van de Vereni-
ging 'De Zeeschuimers' wordt er mor-
genmiddag één toegevoegd, namelijk
kunstzwemmen. Voor Zandvoort iets
volkomen nieuws en daarom is de
eerste les, 's middags om vier uur in
'De Duinpan' voor iedereen toeganke-
lijk.

Kunstzwemmen is een typies vrouwe-
lijke sport, nauw verwant aan muziek,
dans en ballet. Meisjes die bij het zwem-
men nu niet direkt hoogvliegers zijn
(dat klinkt eigenlijk wel een beetje
gek) kunnen uitstekende kunstzwem-
sters worden. Bovendien kan door

mevr. Kraan - Meeth

kunstzwemmen gevoel voor muziek
worden aangekweekt en kan er be-
langstelling voor de danskunst ont-
staan, twee zaken die weer gunstig
zijn voor de algemene ontwikkeling.
Maar ook aan de lichamelijke ontwik-
keling kan het kunstzwemmen belang-
rijk bijdragen. Er wordt namelijk een

' goede houding ontwikkeld, een goede
ademhaling, en het uithoudingsvermo-
gen wordt aanzienlijk vergroot.
In een uitvoerig kommunikee vertel-

len de Zeeschuimers wat kunstzwem-
men precies is, maar in plaats van de-
ze uiteenzetting over te nemen kun-
nen wij waarschijnlijk beter Jierinne-
ren aan de film 'Bathing Beauty', een
fascinerend schouwspel met Esther
Williams in de onvergetelijke rol van
een kunstzwemster. Maar op het mo-
ment dat wij dit schrijven beseffen we
ineens dat deze naam de jongeren
niets zegt. En het zijn juist de jongeren
en dan speciaal de meisjes van acht
jaar en ouder die goed kunnen zwem-
men, (schoolslag, borstcrawl en rug-
crawl) maar ook de meisjes met mins-
tens diploma A en B, die worden uit-
genodigd om met deze leuke vorm
van zwemsport kennis te maken. Van-
zelfsprekend zijn ook andere belang-
stellenden welkom bij de eerste les.
Zaterdagmiddag dus om 4 uur in 'De
Duinpan', waar leden van Kunstzwem-
vereniging 'De Meeuwen" onder lei-
ding van mevrouw Hogendijk een de-
monstratie zullen geven met het to-
nen van de verschillende figuren en
het kunstzwemmen op muziek, ter-
wijl alle meisjes van 8 jaar en ouder
het ook zelf mogen proberen. Het is
dus wel zaak de zwemspullen mee te
nemen !

Twee zandvoortse voetbalklups heb-
ben eind vorige en begin deze week
samen een dozijn doelpunten ge-
scoord en daarmee forse overwinnin-
gen geboekt.

De zaterdagvoetballers van Zandvoort
'75 versloegen buurgemeente Bloemen-
daag met 5-0 en The Zandvoort Boys
bezorgden zondagmiddag op eigen
terrein Spaarnevogels een 7-2 neder-
laag.
Om met laatstgenoemde klup te be-
ginnen.
Het zag er bij de aanvang van de wed-
strijd helemaal niet naar uit dat the
boys tegen Spaarnevogels hoge tot
zeer hoge ogen zouden gaan gooien.
Integendeel. Tien minuten na de af-
trap keken de kustbewoners al tegen
een 0-2 achterstand aan. Maar daarna
kwam de aanvalsmachine van de thuis-
klup op gang en bleef tot aan het eind
van de ontmoeting op volle toeren
draaien.
De doelpunten werden achtereenvol-
gens gescoord door Roskam, Ab Bol,
De Reus, Sebregts, opnieuw Bol, Lef-
ferts en toen nogmaals De Reus. Met
deze plensbui van doelpunten revan-
cheerde TZB zich van de smadelijke
3-1 nederlaag, twee weken geleden
tegen Schalkwijk. Op de ranglijst van
de kompetitie staat TZB momenteel
aan de goede kant van de streep.

Zandvoort'75 kwam in de wedstrijd
tegen Bloemendaal al direkt goed weg
met een keiharde openingstreffer van
Zaadnoordijk. Na een kort maar he-
vig tegenoffensief van Bloemendaal
nam Z'75 opnieuw het initiatief en
dat leverde de ploeg een tweede goal
op. Keuning schoot de bal achter de
keeper in het net. Vanaf dat moment
kwam Bloemendaal er vrijwel niet
meer aan te pas en kón Zandvoort de
voorsprong verder uitbouwen. Krijgs-
man scoorde het derde doelpunt,
Koops bracht de vierde goal op zijn
naam en de produktieve Keuning knal-
de het vijfde en tevens laatste doel-
punt van de middag in het net van
de tegenpartij. Door deze zege heeft
Z'75 de tweede plaats aan de kop van
de kompetitie behouden.

De uitslagen van de afgelopen zondag
door Lotus gespeelde kompetitiewed-
strijden badminton, luiden als volgt:
senioren :
Lotus 1 - Lisse 1 6-2 ; Lotus 2 - Kenne-
merland 1 3-5; lotus 3 - UVO 5 4-4 ;
Lotus 4 - Weesp 2 5-3; Lotus 5 - Heems-
kerk 3 8-0; Lotus 6 - Wijk aan Zee 8-0;
Lotus 7 - Kennemerland 5 1-7; Lotus
8 - Heemskerk 6 3-5; Lotus 9 - Insulin-
de 2 5-3; Lotus 10 - ABS V 3 8-0 en
Heemstede 2 - Lotus 11.
jeugd :
Lotus A1 - Kennemerland A1 2 - 6 ;
Ltus B1 - ODS B1 2-6 ; Lotus B3 -
Duinw'rjck B3 2 - 6 en Lotus C1 -
UVO C2 3-5.

nieuws
kort & klein

Aanstaande zondag houdt 'Klijn Surf-
shop' van 11 uur af open huis in de
Passage 44. Het mooie pand met zijn
drie etalages en houten vloer ('je moet
zonder bezwaar zó van het strand af
binnen kunnen lopen' vindt Atie Klijn)
is veranderd in een uniek watersportbe-
drijfje. Niemand zal dat verwonderen
Want sinds enige jaren zijn de namen
'Klijn' en 'windsurfen' onverbrekelijk
met elkaar verbonden. Men kan er te-
recht voor een totaal pakket adn wind-
surfbenodigdheden (planken, zeilen,
handschoenen en kleding waaronder
après-surf truien), maar ook in b.v. don-
sen ski-jacks is er volop keuze. Hieruit
blijkt dat 'Klijn Surfshop' zich helemaal
op de buitensport gaat begeven. Zoals
gezegd: iedereen is er zondag van harte
welkom!

DR. DRENTH
arts

GEEN PRAKTIJK TOT
22 oktober a.s.

Waarnemers zijn :
Dr. Anderson
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

HERVORMDE KERK
zondag 14 oktober a.s.:
10.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch.

herv./geref. dienst.
10.30 uur : Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 oktober a.s.:
10.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch.

geref./herv. dienst
19.00 uu r: Drs. A.M. Los te Leimuiden.

PROTESTANTENBOND
zondag 14 oktober a.s.:
10.30 : Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haarlem.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 oktober a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 14 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering rnetSt.

Ceaciliakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
'Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 13 en zondag 14 oktober a.s.:
Zuster E.H.M. Nijsen, Gasthuishofje 27,
tel. 2791.

( I.M. )

CIRCUIT
VAN

AKTIVTTEITEN
VOLGENDE WEEK
Ma. CENAV

Cursus verhoogde rijvaardig-
heid.
POLITIE BILTHOVEN
rijvaardigheidscursus

Di. CENAV
en Cursus verhoogde rijvaardig-

Wo. heid.
Do. POLITIE AMSTERDAM

rijvaardigheidscursus
Vr. POLITIE UTRECHT

POLITIE AMSTERDAM
rijvaardigheidscursussen

Za. CENAV
en Cursus verhoogde rijvaardig-

Zo, heid.
Inlichtingen tel. 8284

ONTMOETINGSDAG 1979

De traditionele Ontmoetingsdag voor
langdurig zieken, gehandikapten en
bejaarden vindt dit jaar plaats op
woensdag 24 oktober a.s. in de Van
Pagée-sporthal aan de Flemingstraat
in Zandvoort-noord.
De organisatoren van deze dag kunnen
ook nu weer rekenen op de steun van
de plaatselijke kerkgenootschappen,
het Humanistisch Verbond, de Alge-
mene Bond voor Ouderen en De Zon-
nebloem.
Er is een gevarieerd programma samen-
gesteld waaraan o.m. de 'Radiostad
Comedie' met Gerard van Krevelen,
Jetty Cantor en Maarten Kapteyn me-
dewerking verleent. In de middag is er
ballet, zang en optreden van kinderen.
De muzikale omlijsting van het gebeu-
ren wordt verzorgd door het Trio Nor-
man Smith.
De Ontmoetingsdag beginfom 9.45
uur en duurt tot plm. 16.00 uur.
Voor vervoer van hen die niet in staat
zijn op eigen gelegenheid te komen
wordt gezorgd, wanneer dit vanaf he-
den schriftelijk of telefonies wordt
aangevraagd bij mevrouw Th. Robbers-
Van Oosten, Emmaweg 4, tel. 2813.
Wie de Ontmoetinsdag financieel wil
steunen kan zijn gift overmaken naar
de Algemene Bank Nederland (ABN)
te Zandvoort, op rekeningnummer
56.59.21.444 ten name van de pen-
nignmeesterer mevr. T. van Ede-Veen-
stra, onder vermelding 'Ontmoetings-
dag'. Het gironummer van de ABN is
9711.



FILiïl

Fellini's „Casanova"

Morgenavond vertoont Film-lnn Zand-
voort in de filmzaal van de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg Casa-
nova van Frederico Fellini. De voorstel-
ling begint om 9 uur en wordt onder-
broken door een koffiepauze.

Het beeld dat de Venetiaan Giacoma
Casanova van zichzelf in zijn memoires
heeft geschapen was bedoeld om hem
onsterfelijk te maken als de eeuwig in
touw zijnde en nimmer te evenaren
minnaar. Dat is hem drie eeuwen lang
aardig gelukt, totdat in de jaren'70 van
onze jaartelling zijn landgenoot Frede-
rico Fellini -Venetië was inmiddels
bij Italië gevoegd- zijn pad kruiste. In
het duel dat daarop volgde hakte Fel-
lini de onsterfelijke aan mootjes. Daar-
na bezorgde hij hem een begrafenis die
in pracht en praal iedere bijzetting uit
de geschiedenis van de cinematografie
overtrof. Tijdens die ongelooflijke, ver
bijsterende en magnefieke gebeurtenis
worden een paar dingen duidelijk. De
ontmoeting tussen de meest geduchte
minnaar in de geschiedenis van West-
Europa en één van de meest geduchte
cineasten van onze dagen, berustte op
geen toeval. De steekpartij was zorg-
vuldig voorbereid en het scenario voor
de uitvaart lag al klaar. Door Frederi-
co wel te verstaan, want Giacomo kreeg
er pas lucht van toen de filmer hem in
een onherkenbaar wrak veranderde.
Maar: toen was het te laat. Casanova
lag in reepjes gesneden op de grond.

Zijn driehonderd jaar in stand gehou-
den glorie aan scherven.
Waarom ?
Was het haat, afgunst of afrekening die
Fellini dreef om Casanova tot een mee-
lijwekkend geval te reduceren, zoals de
vaderlandse filmkritici van hun buiten-
landse kollega's overschreven ? Had-
den zij een knieval van Fellini voor de
grootste vrijer van het vrije westen ver-
wacht ? Een van de doden niets dan
goeds in de fraaie kleuren van de alko-
ven uit die tijd ? Kom nou, dan was
het een rot film geworden. Eén van
twaalf in een dozijn over een belang-
wekkend personage in de historie.
Als er sprake is van een heftige gemoeds-
beweging bij Fellini,is dat van een grote
aversie, ook wel broertje dood genaamd,
aan het navertellen of het opkloppen
van een mythe. Fellini laat zijn slacht-
offer afgaan zonder een greintje res-
pekt of bewondering voor diens gigan-
tiese prestaties in de slaapkamers en
op de matrassen van onze beschaving.
Maar in wat voor entoerage en omlijs-
ting verliest Casanova zijn zorgvuldig
opgebouwde reputatie. Fellini mag de
multinationale bedheid dan degrade-
ren tot een zielloos en automaties
voortbewegend sujet, hij doet dat in
groot ceremonieel tenue. Niemand
is ooit zo fraai door de mangel gegaan
en uitgeluid. Een anatomiese les en
een staatsbegrafenis, geregisseerd door
Fellini.

TE HUUR GEVRAAGD :

voor l persoon
ONGEMEUBILEERDE FLAT of ETAGE

Telefoon 30 92

l».d.Werf! l
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

MAAKT GEBRUIK VAN DE VOORDELIGE PERIODE
GENIET IN NOVEMBER NOG VAN HET MOOIE WEER

B.V.

4 WEKEN NAAR

MALLORCA - COSTA DEL SOL
of DE COSTA BLANCA

Voor , b.v. f. 450,-, resp. f. 525,- of. f. 575,- p.p.

INFORMEERT U BIJ :

Eirun
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de flatwoning (maisonette)
SOPHIAWEG 25
bestaande uit : woonkamer, 4 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 287,05 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
Gezinnen bestaande uit 4 personen.

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 244
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f. 487,45 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
Gezinnen of 2-persoons-huishoudens.

3. de garage
SOPHIAWEG C
Huurprijs f. 39,15 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners
van het flatgebouw aan de Sophiaweg
nrs. l t/m 73, voorrang bij toewijzing.

De toewijzing van deze woningen en garage
geschiedt op het lidmaatschapnummer van
de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het College
van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins-
dag 16 oktober 1979 om 19.00 uur te ge-
schieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van het lidmaatschap-
nummer en geboortedatum !
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdag 18 oktober 1979
om 2 uur in het gevelkastje aan het kan-
toor worden gepubliceerd.

RUILWONINGEN
MAAND OKTOBER 1979

1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning
VAN LENNEPWEG
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

2. Aangeboden : Boven-duplexwoning
NIC. BEETSLAAN
Huurprijs f. 144,65 per maand.

Gevraagd : Beneden-duplexwoning
Vondellaan of elders.

3. Aangeboden : Flatwoning
VAN LENNEPWEG (oneven)
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

4. Aangeboden : Flatwoning
VAN LENNEPWEG (even)
Huurprijs f. 206,00 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning tot f. 300,-.

5. Aangeboden : Eengezinswoning
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f. 273,65 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning in Centrum.

6. Aangeboden : Eengezinswoning
BURG. BEECKMANSTRAAT
Huurprijs f. 298,65 per maand.

Gevraagd : beneden-flatwoning.

7. Aangeboden : Flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f. 445,10 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning in Zand-
voort-noord.

8. Aangeboden : Flatwoning
LORENTZSTRAAT (even)
Huurprijs f. 476,10 per maand.

Gevraagd : Flatwoning Van Lennepweg,
Sophiaweg of Keesomstraat.

9. Aangeboden : Flatwoning
LORENTZSTRAAT (oneven)
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

10. Aangeboden : Flatwoning
LORENTZSTRAAT (oneven)
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : Eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel-
lende huurders van EMM of Gemeentewo-
ningen dienen vóór eind Oktober 1979
schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en lidmaat-
schapnummer en geboortedatum.

Installatie bureau
GROENEIÏE1N

KAMERLING ON NESSTRAAT
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484•K-

DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\/7 VERSTEEG E
Wjfmm O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Hieuwe ezt gebruikte auto's
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GEMEENTE WATERBEDRIJF

ZANDVOORT
SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in de
navolgende nachturen de waterdruk zeer gering
zijn.
Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats in de
periode:
maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober a.s.
van 23.30 uur tot 4.45 uur en
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober a.s.
van 23.30 uur tot 4.45 uur.

Het spoelen voor Bentveld vindt plaats op
maandag 29 oktober a.s. van 23.30 uur tot 4.00
uur.
Men gelieve in deze perioden 's nachts zo weinig
mogelijk water te tappen of anders wat water in
voorraad te nemen.

V

De
Nutsspaarbank-
• • •"• _ "̂  _ * • _ •

Dagblad

vraagt voor het agentschap Zandvoort een

agent
Voor deze gedeeltelijke dagtaak zoeken
wij iemand die in staat is leiding te geven
aan een team van bezorgers, over organi-
satietalent beschikt en service kan verle-
nen aan abonnee's,
Wij bieden een zeer aantrekkelijke bijver-
dienste, een goede begeleiding en opname
in de sociale voorzieningen.
Belt u eens voor een afspraak om te ko-
men tot een persoonlijk gesprek.
02507 - 7028 van 9-11 uur.
023 - 312880 van 9-12 en 14 - 17 uur
of 023 - 244097 van 18 -19 uur.

is een beetje jarig...
^ in de Wereldspaarweek

van 15 t/m 19 oktober

Ja, in de derde week van oktober voelen wij ons
een beetje jarig. En dat willen we graag mét
U vieren.

Daarom nodigen wij U uit om vanaf 15 oktober even bij
ons binnen te lopen om de spaarbankkalender 1980 op te halen.

Ook de kinderen zijn welkom. Voor hen ligt er een natuurboekje
met bijbehorende vogelplaatjes klaar. Of een prachtige herfstposter
met paddestoelen, bessen, vogels, enz, enz.

Een andere reden om even bij ons aan te komen in de wereldspaarweek
is een premie van f 7,50. Die krijgt iedere nieuwe spaarder
gelijk bijgeschreven op de spaarrekening die geopend wordt
met een minimum inleg van f 25,- (Die dan wel twee
maanden moet blijven staan.) Dus, binnenlopen bij de
jarige Nutsspaarbank in de Wereldspaarweek
is best een goed idee.

iraepers Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN'

Te koop aangeb.: z.g.a.n.
Fasto geyser f. 100,--.
Stevig wandelwagentje f. 45,-
Bilderdijkstraat 11.

PERSONEEL GEVRAAGD
Aantrekkelijke bijverdienste
wij vragen:
SERVEERSTER/KELNER
voor de weekends
Tel. 02507 - 2778 of
023-330754

GEVRAAGD met spoed
Ie kapster event. 2e kapster
in moderne salon. Hogeweg
27, Zandvoort, tel: 6969
na 19 u. 020-366635

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur.
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

VERSTEEGE
-Jf ttotetDfcItrbtbrtjf

$altt6traat 18 • Zmtbbaoct
02507-4499

Rumoer is terreur.
Laten \ve zacht zyn voor elkaar.

\ f t i r uiforniutk «ut r i^luidhinJit «t uuf u daaraan kunt doen kunt uoantiraCtK bij cA. Vrft r/on dit Strhtwn dlutdhuidir postbus 381.2600 AJ Delft

/paarbank
• we/1 nadarlond

een bankvan deze tijd
Haal warmte en'kleur m uw huis
met bloemen van bloetnen.huis J. Blüys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J.BIUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Tel.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

KERKPAD 6 - TELEFOON 02507 - 2793
POSTBUS 54 - 2040 AB ZANDVOORT

x &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER B.v
Makelaar o.g.

ra
UdNSM
'JdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Vooraan- of verkoop van uw^FLAT of WONING
'*.

Taxaties Assurantiën < .Hypotheken

- -?
Gratis woninglijst op aanvraag tieschikbaar
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zandvoort wacht met uitspraak
over herstel van kunstijsbaan
De gemeente Zandvoort wil zich op
dit moment nog niet vastleggen in-
zake de toekomst van de langzaam
in de moerasachtige bodem wegzak-
kende Kennemer kunstijsbaan. Dit
heeft wethouder Termes van sport-
zaken verklaard, tijdens een vorige
week in Haarlem gehouden bijeen-
komst van de afgevaardigden van de
kolleges van b en w van de vijf ger
meenten die de ijsbaan subsidiëren.

Hij is het met zijn kollega's van Haar-
lem. Heemstede, Bloemendaal en
Haarlemmerliede/Spaarnwoude eens
dat er eerst een konkreet herstelplan
moet worden geproduceerd, alvorens
er door de gemeentebesturen verder
kan worden gepraat over de toekomst
van het projekt. B en w van Zandvoort
zijn wél bereid een financiële bijdrage
te leveren aan de voorbereidingskos-
ten van een herstelplan, maar over de
hoogte van die bijdrage wilde de wét-
houder zich nog niet uitlaten. Daar-
overzal eerst het nodige overleg moe-
ten worden gepleegd.
Zoals bekend is de Zandvoortse gemeen-
teraad nooit erg enthousiast geweest
over de financiële deelname van de ge-
meente aan de kunstijsbaan en ligt het
projekt bij de raadsleden 'erg gevoelig'.
Nog niet zo lang geleden weigerde een
deel van de raad een ekstra subsidie te
verstrekken om het vorig jaar hoog
opgelopen eksploitatietekort van de
baan te dekken. Na de gekonstateerde
ernstige gebreken, die tot voorlopige
sluiting hebben geleid, is de bereid-
heid om het projekt nog verder te
steunen tot vér onder het nulpunt ge-
daald. Er zijn al stemmen op gegaan

die zich afvragen of het tenslotte niet
voordeliger is om de baan af te bou-
wen -betaling van rente en aflossing
van de bouwkosten- dan er opnieuw
geld in te pompen en, zoals wordt
voorspeld, te blijven pompen.
De vvd-raadsf raktie heeft al laten we-
ten geen medewerking te zullen ver-

lenen aan welk herstelplan dan ook
wanneer niet alle gegevens over de ge-
beurtenissen en de financiële konse-
kwenties boven water komen. En dat
moet gebeuren voor de behandeling
van de gemeentebegroting voor vol-
gend jaar, anders willen de liberalen
er helemaal niet meer over praten.

cenav aktief als geluiddemper
Tijdens de kommissievergadering van
Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde-
ning maakte Cenav-direkteur Beerepoot
gebruik van het recht om vanaf de pu-
blieke tribune op- en aanmerkingen
te maken of een toelichting te geven
op hetgeen besproken wordt. Beere-
poot gaf het standpunt van de Cenav
in de kontroverse woningbouw-circuit-
lawaai.

In de eerste plaats miste hij, evenals in
het interview met burgemeester Ma-
chielsen, strijdlust bij de raadsleden
voor het behoud van het circuit. Alleen
Gielen (vvd) en Flieringa (inspraak nu)
hadden zich door GS en de Rijksinspek-
teur voor de Volksgezondheid de socia-
le woningbouw niet als breekijzer te-
gen het circuit in handen laten druk-
ken. Maar ook met Flieringa was hij
het niet eens als deze dacht dat de Ce-
nav bij de afkoop van het circuitkon-
trakt zou staan te lachten. De ca. 2
miljoen die daar mee gemoeid zouden
zijn, zou de Cenav aan lopende ver-
plichtingen direkt door'moeten ge-

ven, verder zou de werkgelegenheid
voor 13 mensen (gemiddelde leeftijd
35 jaar, red.) verloren gaan. En dan
nog staat er in het kontrakt een op-
zegtermijn van een jaar, maar de Wet
op de Geluidshinder voorziet in een
opzegtermijn.van vier jaar voor reeds
bestaande situaties.
Als de raad daarentegen een vuist zou
ballen, bestond er een gerede kans dat
minister Ginjaar wél toestemming
voor woningbouw zou geven, ondanks
de aanwezigheid van het circuit. Die
toestemming had hij, op basis van een
te verwachten vermindering van de ge-
luidsproduktie door vliegtuigen, ook
al gegeven voor de bouw in de Meer-
wijk in de gemeente Uithoorn, waar-
van de raadsleden naar Den Haag ge-
togen waren.
Voor de vermindering van de geluids-
produktie op het circuit was de Cenav •
al aktief geweest, zo mocht blijken
uit een door de Cenav opgesteld over-
zichtvan het circuitgebruik. Daaruit
blijkt het aantal lawaaidagen (per ra-
ceseizoen van ca 15 weken, red.) van

foto Jacob Koning

Met het opbreken van de oude bestrating van de Kleine Krocht is maandagochtend een begin
gemaakt met de vernieuwing van de riolering en de bestrating van de Noordbuurt.
PW verwacht dat de werkzaamheden medio april voltooid zullen worden. Overigens zal de
gemeenteraad nog een beslissing moeten nemen over de uiteindelijke versie van de inrichting
van het Casthuisplein en het daarmee samenhangende verkeerscirkulatieplan voor de
Noordbuurt.
Als de raad niet tijdig een beslissing neemt, zal het Casthuisplein twee maal opgebroken
moeten worden.

een top in 1977 met 74 dagen via
1978 met 62 tot ca 55 lawaaidagen in
1979 teruggebracht. Daarmee werd
het peil van 1976 weer bereikt. Spre-
kender zijn echter de lijstjes van auto-
races die mét en zónder knaldempers
gereden zijn. In 1978 werden nog to-
taal geen dempers gebruikt, in 1979
werd dat bij 30°/o van de races wel
gedaan en voor 1980 voorspelt de
heer Beerepoot dat 59 van de 67 ra-
ces mét dempers verreden zullen wor-
den. Daarmee wordt het circuitlawaai
uitdrukbaar in uren, 49, en wel van
de formule 1, 2 en 3 races. Eerlijk-
heidshalve vermeldt het overzicht, dat
bij ongunstige wind (een kans van
50°/o) ook van de andere races lawaai
te verwachten is. De Cenav heeft dan
ook kontakt opgenomen met de
KNMV om de lawaaiproduktie van
motorfietsen verder terug te dringen.
Daarnaast blijkt internationaal over-
leg races met dempers op te leveren
voor sport- en toerwagens.

lees verder op pag. 2

sport-spel

Zandvoortmeeuwen heeft zondag in
een thuiswedstrijd om de voetbal be-
ker een knappe overwinning behaald
op de eerste klasser DCG. Het eerste
doelpunt kwam na een half uur tot
stand door een kopbal van Richard
Kerkman. In de tweede helft stelde
Engel Koper de 2-0 zege veilig.

LAATSTE NIEUWS
Het heeft geen haar gescheeld of Zand-
voort was zijn tariefsverhogingen en
de toeristenbelasting mis gelopen. In
een brief dd. 2-8-'79 aan de gemeen-
ten heeft de staatssekretaris van Bin-
nenlandse Zaken er nogmaals op ge-
wezen, dat aanvragen voor tariefsver-
hogingen uiterlijk 1 januari vóór het
nieuwe toeristenseizoen koninklijk
goedgekeurd dienden te zijn. Deze
brief is in een ambtelijke vakantie-
lade beland en is pas vorige week
vrijdag boven tafel gekomen. De
raad zal 23 oktober zijn goedkuering
aan de trendmatige verhogingen moe-
ten geven, anders zal het ministerie
geen tijd meer hebben de Koninklijke
Goedkeuring te verlenen. Dat zou de
gemeente Zandvoort in ieder geval
f. 375.000,-- gekost hebben.

eanduoortse Noeranl1

• Zaterdag 24 november zal Sint Ni-
kolaas zijn intocht in Zandvoort hou-
den. Hij komt weer op zijn trouwe
viervoeter en zal vergezeld worden
door zijn vaste Pietermannen. Tot zijn
aankomst op het raadhuis zullen de
wachtende kinderen op het Raadhuis-
plein bezig gehouden worden door
een muziekkapel die Sint Nikolaas-
liedjes zal spelen. Na de ontvangst
door burgemeester Machielsen zal de
Goed Heiligman zich door het dorp
naar Zandvoort-noord begeven, waar
in het winkelcentrum-noord na de
aankomst van de Sint een muzikale
show gepresenteerd zal worden.
Evenals vorig jaar zal het Sint Niko-
laas gebeuren gepaard gaan met een
zegelaktie van de Samenwerkende
Winkeliers in Zandvoort. De deelne-
merskaarten zullen per post rond
gestuurd worden, de zegels die daar
op geplakt worden, worden gegeven
bij besteding van f. 2,50 bij winke-
liers, die aan een etalagesticker her-
kenbaar zijn. De prijsuitreiking aan de
winnaars van de zegelaktie zal zater-
dag 2 december om 2.30 uur door
Sint Nikolaas geschieden in het zwem-
bad De Duinpan, waar voor de gele-
genheid gratis gezwommen zal kun-
nen worden.

• Wie dit jaar zijn fiets kwijtraakte,
kan zaterdag 20 oktober van 10 tot 15
uur in de voormalige garage Raaijen
aan de Burg. van Alphenstraat gaan
kijken, of de politie hem terugge-
vonden heeft.

• De kruising Hogeweg-Grote Krocht
heeft weer zijn tol geëist. Een 77-jari-
ge fietser werd door een auto aange-
reden; de man is met een elleboog- en
een heupfraktuur naar het E.G. m
Haarlem gebracht.

• Haarlemse rechercheurs die een
arrestatie moesten verrichten in een
flat aan de De Ruyterstraat werd de toe-
gang geweigerd. De deur bleef ook

• gesloten nadat een Zandvoortse ad-
judant een bevel tot huiszoeking
toonde. Daarop heeft de politie zich
met behulp van een hoogwerker van
de brandweer toegang tot de flat ver-
schaft en de gezochte aangehouden.



kosten parkeermeters en grofvuil
rijzen de pan uit
Voor 1980 wordt het onderhoud (re-
paraties.e.d.) van de parkeermeters in
Zandvoort op f. 38.000,-- geraamd.
Het is slechts een fraktie van de uit-
gaven van de dienst van publieke wer-
ken voor het volgend jaar, maar niet-
temin toonde het pw-kommissielid
Attema (vvd) zich ernstig bezorgd
over deze kostenontwikkeling.

Tijdens de eind vorige week gehouden
zitting van de kommissie van publieke
werken, met de begroting van deze
dienst als enig agendapunt, rekende
hij zijn mede-afgevaardigden snel voor
dat dit f/75,- per meter was. En wat
hem ook ernstige zorgen baarde wa-
ren de ekstra uitgaven die de gemeen-
te zich in '80 moet getroosten voor
de gigantiese toename van het aanbod
van grof vuil. Kan daar geen paal en
perk aan worden gesteld ? , vroeg de
heer Attema zich af. Het vuil neemt
steeds grotere afmetingen aan. Tegen-
woordig geeft men zelfs hele schuttin-
gen mee aan de vuilophaaldienst. Overi-
gens geen kwaad woord, ook niet van
genoemd afgevaardigde, over deze
service van de gemeente. Maar de kos-
ten rijzen de pan uit. Dat viel niette
ontkennen, maar de uitgaven voor
het herstel van het miljeu, wanneer
iedereen zijn overbodig geworden

spullen zelf zou gaan droppen, zou-
den waarschijnlijk nog vele malen
groter zijn. Ook daar viel bezwaarlijk
een speld tussen te krijgen. Een patstel-
ling dus, zouden schakers zeggen. Kom-
missie-vertegenwoordigster Ineke
Wind (pvda) had nogal wat moeite

. met de uitgaven voor de aanleg van
een sierbestrating in het centrumge-
deelte van de boulevard. Dat geld
kunnen we beter gebruiken voor
meer dringenden zaken, meende
Ineke. Zij beloofde er bij de a.s. be-
handeling van de begroting door de
gemeenteraad op terug te zullen
komen.
De verzorging van de plantsoenen gaat
volgend jaar bijna een miljoen kosten.
We krijgen er echter ook iets voor te-
rug, zeiden de kommissieleden. Het
groen in Zandvoort fleurt zienderogen
op. Het laatste openbaar toilet dat de
gemeente volgend jaar na het verdwij-
nen van de krul aan de Swatuëstraat
nog rijk is, het huisje naast Het bus-
station, noemde de kommissie een
aanfluiting. De waterplaats is verkeerd
gesitueerd en ligt uit de loop. Een
flop, kortom. Een tweede zoutloods
voor de opslag van zout voor de glad-
heidbestrijding, zag het gezelschap
niet zitten. Wat het wél zag zitten
waren de energiebesparende maatre-

gelen, waarvan de eerste al is geno-
men. De straatlantaarns in Zandvoort
schakelen een uur eerder over van
avond- op nachtverlichting. Attema
wist er ook nog één. De fraaie verlich-
ting van de toren van de hervormde
kerk kan in de wintermaanden wel
achterwege blijven, meende hij. Het
idee zal samen met de isolatie van de
gemeentegebouwen, -woningen en
scholen door een inmiddels ingestelde
gemeentelijke werkgroep nader wor-
den bekeken.
Alle kommissieleden waren bijzonder
ingenornen met de wijze waarop de
dienst van publieke werken de be-
drijfsbegroting voor 1980 had samen-
gesteld. Zij waardeerden het als een
overzichtelijk en goed leesbaar stuk.
Op een enkele onderdeel na kunnen
we dat met de kommissie eens zijn.
Het boekwerkje valt bij het doorbla-
deren direkt uit elkaar.

steun
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Burgemeester en wethouders van Zandvoort
brengen ter openbare kennis, dat de Cenav B.V.
in Zandvoort bij brief van 5 oktober 1979 bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een
aanvraag hebben ingediend tot verlening van
een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Ontgrondingenwet voor het verrichten van
grondwerkzaamheden ten behoeve van het
verleggen van een bocht, zoals op de bij de
aanvraag behorende tekeningen is aangegeven.

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekeningen
vanaf 22 oktober 1979 gedurende 30 dagen
voor een ieder ter inzage op het raadhuis, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van
de aanvrage bij Gedeptueerde Staten van Noord-
Holland, Dreef 3 te Haarlem indienen.

Zandvoort, 11 oktober 1979.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
J. Hoogendoorn. H. Machielsen.

omroepers
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KOMMISSIE ALGEM. ZAKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING
kort & klein

Burgemeester Machielsen heeft een toe-
lichting gegeven op het'gebeuren met
de Nachuiljongeren. Na klachten van
omwonenden van De Nachtuil over
lawaaioverlast heeft de politie een
kontrole uitgevoerd. Daarbij heeft zij
gekonstateerd dat de geluidsinstallatie
buiten de verplichte geluidsbegrenzer
was omgeleid. Daarop heeft de politie
de apparatuur meegenomen. De groep
jongeren die daarna hun ontevreden-
heid over de gang van zaken uitten
door vernielingen aan te richten in
het dorp en door het gooien van ste-
nen door de ruiten van het politiebu-
ro en het raadhuis, had volgens Ma-
chielsen echter vooral de eigen ruiten
ingegooid. Desondanks was hij bereid
de kanalen naar de jongeren open te
houden, daartoe zou eerst een gesprek
van wethouder Aukema met een jon-
gerendelegatie plaats hebben.

T.a.v. de uitbreiding en renovatie van
het raadhuis liet Flieringa (inspraak
nu)al vast weten dat b en w binnen
het gevoteerde krediet dienden te
blijven. Hij zou er niet in trappen als
de bouwkosten een paar tonnetjes
hoger zouden uitvallen. De burgemees-
ter had eerder laten weten dat het
bedrag van f. 4,4 miljoen, dat daar
voor uitgetrokken was, nog niet kei-
hard vaststond.

De demokraat van '66 Van Erp beklaag-
de zich over de ondemokratiese gang
van zaken in de besluitvorming van
gewestelijke kommissies. Daar worden
beslissingen genomen en besluiten
toegezegd door de gemeentelijke ver-
tegenwoordigers (wethouders), die
bindend zijn voor de gemeenten, maar
waarop gemeenteraden pas achteraf in-
vloed kunnen uitoefenen, en dan is het
vaak te laat. Van Erp eiste voor alle
zaken van enige importantie, en zeker
die financiën betreffen, eerst een te-
rugkoppeling naar de gemeenteraad of
de kommissies. Machielsen onderken-
de deze problematiek en beloofde de
gewenste demokratieser procedure te
bevorderen.

Op vragen van de liberaal Gielen naar
de realisering van het Gewestelijk Mil-
jeu Buro dat al jaren pro memorie op
de begroting staat, en de kosten die
dat buro met zich zou brengen, ant-

woordde Machielsen, dat hij nu echt
dit jaar de tot stand koming van het
buro verwachtte. De kosten zullen
worden gedragen door het gewest,
de gemeenten zullen naar gebruik hun
bijdrage leveren. Inmiddels blijkt de
realisering van het buro af te hangen
van de wil van Haarlemse ambtenaren
om bij het gewest in dienst te treden,
waarschijnlijk omdat verwacht wordt
dat het buro binnen enkele jaren een
provinciale zaak zal worden.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnicker
künstgebitreparatie, etc.

A. RJTMAN
Telefoon 4365 *

play-in
Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37

De
Nuts spaarbank-
• • f _ "fl _ *_•_ •is een beetje jarig...

in de Wereldspaarweek
van 15 t/m 19 oktober

Ja, in de derde week van oktober voelen wij ons
een beetje jarig. En dat willen we graag met
U vieren.

Daarom nodigen wij U uit om vanaf 15 oktober even bij
ons binnen te lopen om de spaarbankkalender 1980 op te halen.

Ook de kinderen zijn welkom. Voor hen ligt er een natuurboekje
met bijbehorende vogelplaatjes klaar. Of een prachtige herfstposter
met paddestoelen, bessen, vogels, enz, enz.

Een andere reden om even bij ons aan te komen in de wereldspaarweek
is een premie van f 7,50. Die krijgt iedere nieuwe spaarder
gelijk bijgeschreven op de spaarrekening die geopend wordt
met een minimum inleg van f 25,- (Die dan wel twee
maanden moet blijven staan.) Dus, binnenlopen bij de
jarige Nutsspaarbank in de Wereldspaarweek
is best een goed idee.

/poofbank
i we/t nederlond
een bankvan deze tijd
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kpmmissieleden tevreden
over sluitende begroting

burgerlijke stand

In twee zittingen heeft de raadskom-
missie van financiën afgelopen maan-
dag en dinsdag in straf tempo de ge-
meentelijke begroting doorgenomen.
De kommissieleden spraken in het
algemeen hun waardering uit voor het
stuk werk dat wethouder Aukema en
zijn ambtenaren verzet hadden, en voor
de sluitende begroting die zij weer kón-
den presenteren.

Toch klonken er in de inleidingen ook
enige kritiese opmerkingen. De Jong
(vvd) wist te brengen dat de toeristen-
belasting niet als sluitstuk van de be-
groting gebruikt mocht worden en dat
de opbrengsten uit het kasino te opti-
misties geschat waren, omdat het be-
zoek aan het kasino sinds de opening
van Scheveningen met 30°/o teruggelo-
pen was. Flieringa (inspraak nu) wees
op de krimpende financiële armslag,
die vooral door de subsidiabele sektor
(vvv, bibliotheek, sporthal. Cultureel
Centrum) veroorzaakt zou worden.
Die sektor zou met ekstra aandacht
bekeken moeten worden om verstik-
king in de subsidie te vermijden. Van
Erp (d'66) miste een meerjarenplan en
vroeg zich af hoe b en w desondanks
met een begroting dorsten te komen.
Hij vond dat een glibberige aangelegen-
heid, omdat nu slecht was te bezien
of de huidige beslissingen geen fatale
gevolgen voor de toekomst zouden
hebben. Hij zag graag dat b en w ver-
schillende oplossingen voor proble-
men aan de kommissieleden zouden
voorleggen. Typies Van Erp die vrijwel
altijd de voorstellen van b en w wil af-
wachten. Daarnaast was ook hij be-
zorgd over het dalende batige saldo
van de gemeentelijke inkomsten en uit-

. gaven, zodat voorzichtigheid geboden
was om het rode potlood te vermijden.
Van der Moolen (pvda) was het met
zijn kollega's eens dat men op moest
passen niet op het verkeerde pad te
raken, en viel Flieringa bij t.a.v. diens
eis dat b en w bij GS moesten proteste-
ren tegen het bouwverbod in Zand-
voort.

nieuws
;korl& klein
• Donderdagmiddag werd een 13-jarig
meisje bewusteloos aangetroffen op de
Prinsesseweg, bij de bibliotheek. Zij
zou bij het uitvechten van een school-
vete zijn neergeslagen door een ander
meisje. De politie stelt een onderzoek
in.

« Een 21-jarig knaap werd aangehou-
den wegens diefstal van een jurk uit
een kledingzaak in de Kerkstraat. Hij
wilde de kreatie verkopen om aan
geld voor heroïne te komen.

« De chef van de Zandvoortse afde-
ling Verkeerspolitie, de adjudant G.
Pols, zal vrijdagmiddag 26 oktober
om half drie recipiéren voor alle
vrienden en bekenden in "Delicia"
in de Kerkstraat. Dit ter gelegenheid
van zijn afscheid van het Zandvoortse
politiekorps, waaraan-hij 31 jaar ver-
bonden is geweest.

eanduQortse Noeranï1

Aukema: Wel een budgetprognose,
maar verder niet zeuren.

Wethouder Aukema hield de kommis-
sie voor dat de toeristenbelasting niet
beter of slechter was dan andere belas-
tingen en dus ook niet als sluitpost
beschouwd kon worden. Van een da-
lend kasinobezoek had hij nog niets
gemerkt, voorlopig kon de verwachte
opbrengst voor de gemeente dan ook
blijven staan. De zorgen over de subsi-
diabele sektor kon hij wel delen, maar
er bestonden nu een maal noden en

achterstanden, waar toch aan tegemoet
getreden moest worden. Ook met de
kinderachtigheid van GS t.a.v. de wo-
ningbouw was hij het wel eens, maar
de kommissieleden moesten bedenken
dat op het streekplan het circuit niet
meer voor komt, en dat maakt in ie-
der geval duidelijk hoe men in Provin-
ciale Staten over de situatie denkt. De
beleidsmeerjarenplannen waar Van Erp
om vroeg zouden er inderdaad moeten
komen. De beloofde financiële progno-
ses zouden alsnog gemaakt kunnen
worden, maar op zich zouden die niets
zeggen. Die geven allen cijfers bij een
ongewijzigd beleid. Er hoort dus een
beleidsmeerjarenplan bij en die was hij
bereid, als eerste proeve, voor het zo-
merreces op te stellen. Ter Veer en
Flieringa wilden tóch de financiële prog-
nose zien, om de beleidsruimte te we-
ten te komen. Aukema zegde de budget-
prognose tenslotte toe onder de voor-
waarde dat de raadsleden dan niet als
eerste vraag 'en wat zijn de wensen van
b en w verder' zouden stellen. Die wen-
sen kunnen namelijk in de naaste toe-
komst al te kort schieten, verschuiven
of vervallen, en de financiële prognoses
moeten dan onmiddellijk weer aange-
past worden.

9 oktober - 15 oktober 1979

geboren : Karin, dv. R. van Koerten
en A.F. Kuijlaars.

overleden : Theodorus Batholomeus
Godfro, oud 82 jaar ; Frans Wouter
Smits, oud 91 jaar; Wilhelmus Duits,
oud 81 jaar.

ondertrouwd : Johannes Hubertus
Hupkens, en Yvonne Maria Schwarts ;
Jacobus Evert Winkel en Wilhelmina
Chatharina van Musscher; Matthijs
Jacob van Looij en Willy Cicilia Boon.

getrouwd : Dirk Leguit en Agnés
Helena Pieternella Caroline Ingenhoest.

waterstanden
okt.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H. W.
01.01
01.47
02.21
02.57
03.24
03.59
04.25
05.00
05.38
06.11
06.57
07.51
09.00
10.26
11.53

L.W.
09.06
10.00
10.24
11.00
11.27
12.03
12.29
13.04
T3.44
14.16
15.01
15.55
17.01
18.30
19.56

H.W.
13.31
14.06
14.38
15.06
15.44
16.11
16.43
17.17
17.53
18.28
19.15
20.16
21.36
23,11
_ . _

L.W.
21.36
22.09
22.41
23.10
23.49
00.15
00.48
01.21
01.57
02.32
03.19
04.22
05.41
00.14
08.12

ter veer (cda) bestrijdt
kasinobouw en 2e woningen
Raadslid Ter Veer groeide tijdens de
kommissievergadering voor financiën
naar een geval apart. Op drie punten
nam de cda-er een standpunt in dat
indruiste tegen de voornemens van b
en w. Die standpunten waren niet al-
tijd even goed onderheid, of even
nieuw, maar toch zal met name de
socialist Toonen enige belletjes heb-
ben horen rinkelen.

2e-Woningbezit
Als eerste was het 2e-woningbezit in
Zandvoort hem een doorn in het oog.
In het licht van de huidige woningnood
was het zelfs a-sociaal, 2e-woningbezit-
ters horen hier niet thuis. De woonfo-
rensenbelasting wilde Ter Veer vervol-
gens progressief gebruiken om het 2e-
woningbestand in 3 tot 5 jaar af te
bouwen ten gunste van jeugdige, zand-
voortse woningzoekenden. Wethou-
der Aukema werd enigszins verrast
door de heftige eis van Ter Veer, maar
antwoordde dat het beleid van b en w
volgens hem wel op vermindering van
het 2e-woningbestand gericht kon
worden opdat die woningen aan zand-
voorters ten goede zouden komen,
maar dat oneigenlijk gebruik van be-
lastingen zich daartoe niet leende. Be-
lastingen zijn er om gemeentelijke kos-
ten te dekken en niet om mensen uit
hun woning te krijgen. Welke instru-
mentér er wél beschikbaar waren was
hem nog niet geheel duidelijk, maar
daar zou naar gezocht kunnen wor-
den. Er ligt echter nog een bodemprijs
van f. 270.000,- voor de vrije sektor
en bovendien hebben 2e-woningbezit-
ters in der tijd hoge premies voor dat
gebruik betaald, terwijl de flats aan de
noordboelevard waar het omgaat slecht
te verkopen waren.

Kop van de Van Lennepweg
Het tweede punt waarover Ter Veer
een laatje open trok was het terrein
aan de kop van de Van Lennepweg.

Ter Veer: Geen kasino, maar woning-
bouw aan kop van Van Lennepweg.

Zandvoort reserveert dit terrein al
twee jaar voor de Nationale Stichting
Casinospelen, die plannen voor een
eigen kasinogebouw koestert. Maar de
stichting heeft tot nu toe geen cent
aan optierechten betaald. Op 1 maart
van dit jaar zou het kasino uitsluitsel
geven over het al of niet bebouwen van
het terrein. Dat tijdstip werd verscho-
ven naar september, maar tijdens de
kommissievergadering bleek wethou-
der Aukema nog steeds in korrespon-
dentie met de kasinostichting. Waar-
schijnlijk wil de laatste het effekt van
de Scheveningse vestiging op het be-
zoekersaantal in Zandvoortafwach-
ten.
Ter Veer wilde die onderhandelingen
helemaal afkappen en het terrein be-
stemmen voor woningbouw. Vanaf
de publieke tribune kreeg hij steun
voor zijn voorstel van zijn fraktievoor-
zitter Van As. Toen ook andere kom-
missieleden vonden dat het kasino
lang genoeg de tijd had gekregen om
een beslissing te nemen, werd de wét-
houder opgedragen de onderhande-

lingen voor de begrotingsvergadering
van 19 november af te ronden, zodat
de raad een beslissing kan nemen t.a.v.
woningbouw op de kop van de Van
Lennepweg.

Mensen of boeken
Het derde punt waarmee Ter Veer de

v wethouder in verlegenheid bracht, was
«ie subsidie voor de openbare biblio-
theek. De begroting van de bibliotheek
was door een aantal oorzaken drasties
de pan uit gerezen. Tegen de verwach-
ting heeft het Rijk geweigerd een per-
soneelslid te subsidiëren, zodat de ge-
meente over de brug zal moeten ko-
men (30.000,-). De wethouder kwam
tijdens de vergadering met achterstal-
lige schulden aan het rijk op de prop-
pen (75.000,-). En de bibliotheek
wilde 2000 boeken aanschaffen om
aan het gestegen ledental en aan de ge-
stegen vraag te voldoen (50.000).
Flieringa vond de kosten voor een bi-
bliotheek te dol worden en wilde een
vast bedrag uittrekken waar de biblio-
theek zich aan diende te houden, zo-
dat hij niet ieder jaar met giganties
stijgende begrotingen gekonfronteerd
zou worden. Hij kreeg bijval van Van
Erp en Ter Veer, maar de laatste ging
verder. Ter Veer stelde voor om op
het door het Rijk voorgeschreven sub-
sidiebedrag een vriendelijkheidspre-
mie van 10°/o te leggen om te laten
zien dat de gemeente echt niet krente-
rig tegenover de bibliotheek staat. De
bibliotheek moest dan maar verder
bepalen wat zij met dat geld zou doen,
mensen in dienst houden of boeken
kopen, dat kon hij vanachter zijn kom-
missietafel slecht beoordelen. Hij maak-
te er echter een schijnkeuze van door
er bij te eisen dat de bibliotheek haar
dienstennivo zou verhogen (ruimere
openingstijden). Aukema voelde er
niets voor om geld te geven en de bi-
bliotheek dan maar aan te laten rot-
zooien. Hij wilde dat geld zelf een be-

VROUWEN VAN NU
SHOWDEN WINTERMODE

Erg veel moois was er donderdagmid-
dag in hotel Keur te zien, waar de f ir-
ma Papillon haar nieuwe winterkollek-
tie toonde. Lady-speaker Thea van 't
Hof liet, samen met een aantal ama-
teurmannequins, gerekruteerd uit de
Vrouwen van Nu aan een geihteres-
seerd publiek zeer draagbare en be-
taalbare japonnen, imitatie-bontman-
tels, pantalons, pullovers en rokken
zien.

De japonnen, deels klassiek, deels
sportief en af en toe met een knipoog
naar de jaren vijftig, waren een goed
voorbeeld van de nieuwe modelijn :
verbrede schouders, smalle taille, op-
staand kraagje, bindceintuurtje en
asymmetriese sluiting.
Opvallend was het overwegend zeer
slanke silhouet. De heel wijde rokken
zijn verdwenen, de lengte is halverwe-
ge de kuit. De tinten zijn paars in aller-
lei schakeringen, olijfgroen, bordeaux-
rood en aubergine. Het is een zeer
vrouwelijke mode met prachtige Suku
San en Liza Peta modellen. Bij de ja-
ponnen oogstten vooral een chic
zwart middagkomplet, een lila jurkje
met schootje en een wijnrood Liza
Peta model een flink applaus. Ook het
mosgroene model Malaga, hooggeslo-
ten met een geraffineerde halsafwer-
king, een grijs deux-pieces, zeer fraai
van lijn en een feest-broekpak van ge-
broken wit met strapless bovenstuk
en los jasje vielen in de smaak. Opge-
merkt moet worden dat er ook in de
grote maten beeldschone modellen
verkrijgbaar zijn.
Verder zagen wij nog schitterende
fluwelen blazers in zwart, grijs en
wijnrood, plooirokken, stretchpanta-
lons (subliem van snit), imitatie bont-
mantels die niet van echt te Onderschei-
den zijn, maar veel lichter in gewicht
en vooral veel goedkoper. Bij destof-
fenmantels viel ons een heel mooi mo-
del van wijnrood bouclé op.
Rest nog te vermelden dat de firma
Papilion nogmaals een show organi-
seert op woensdag 14 november, aan-
veng 20.00 uur, eveneens in hotel
Keur in Zandvoort. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan beide zaken van de f ir-
ma: Haltestraat 40 in Zandvoort en
Binnenweg 132 in Heemstede.

Lidy Schouten.

o Tijdens de begin deze week gehou-
den algemen ledenvergadering van
Zandvoortmeeuwen hebben de leden
hun ongenoegen kenbaar gemaakt over
de vage en onduidelijke formulering
in de huurovereenkomst met de ge-
meente, inzake de velden en de bin-
nenakkommodatie van de vereniging.
Nog minder was men te spreken over
het maandenlang uitblijven van een
beslissing van de autoriteiten inzake de
bouw van een sporthal op het terrein
tussen beide sportterreinen aan de
Vondellaan. Het bestuur deelde de
vergadering mee dat over deze kwes-
tie binnenkort een gesprek met het
kollege van burgemeester en wethou-
ders zal plaatsvinden.

stemming,geven, en wel in overeen-
stemming met het algemene beleid
van b en w : ten minste handhaving
van het huidige voorzieningennivo
ten koste van nieuwe aktiviteiten, dus
de arbeidsplaats. Daarmee bespaart hij
het bibliotheekbestuur in ieder ge-
val een salomonsoordeel.



ANTI-CIRCUIT KOMITE: ( l .M. )

nipo circuit enquête
geeft vertekend beeld
In een brief aan het Nederlands Insti-
tuut voor de Publieke Opinie (NIPO)
laat het Anti-circuit komité zich zeer
krities uit over de wijze waarop het
instituut het onderzoek naar de hou-
ding van de zandvoortse bevolking
t.a.v. de racebaan heeft uitgevoerd.

Volgens het komité geeft de uitslag
van het NIPO-onderzoek (van de 511
ondervraagden sprak 64°/o zich voor
en 17% zich tegen het circuit uit)
een misleidend en vertekend beeld
van de openbare mening in de ge-
meente. Het komité acht het een ern-
stig verzuim dat er bij de vraagstelling
geen gewag is gemaakt van de konkre-
te omstandigheden en de konkrete
konsekwenties, die aan het voortbe-
staan van het circuit zijn verbonden.
Zo wordt in de enquête nergens mei-
ding gemaakt van het feit datode rijks-
inspektie van de volksgezondheid in
Noordholland plannen voor de sociale
woningbouw in Zandvoort heeft afge-
wezen op grond van de geluidhinder
van de racebaan. Woningen, die drin-
gend noodzakelijk zijn om de ruim
400 woningzoekenden in de ge-
meente aan een huis te helpen. De -
ze 400 woningzoekenden maken 3%
van de volwassen bevolking uit, al-
dus het komité. Wanneer dit in de en-
quete zou zijn vermeld dan zouden
van de 511 ondervraagden op zijn
minst 1 5 personen de woningnood en
de bouwstop als een bezwaar tegen het

agenda
* •̂̂ r *'

'gemeenteraad

voor de bijeenkomst van dinsdag 23
oktober a.s. in het gemeentehuis. Aan-
vang 20.00 uur.

1. Notulen van de vergadering van 25
september 1979.

2. Ingekomen stukken :
Brief dd. 12 oktober 1979 van het
Anti-circuit-komité, waarbij wordt
toegezonden een brief van dit ko-
mité aan het NIPO, waarin de ob-
jektiviteit van het onderzoek naar
het oordeel van de zandvoortse be-
volking over het voortbestaan van
het circuit wordt aangevochten.
Brief ingekomen 16 oktober 1979
van de Stichting Vrienden van het
Circuit van Zandvoort, waarbij de
resultaten van de enquête van het
NIPO wordt toegezonden en wordt
gevraagd uw toekomstig handelen
mede door de uitslag van deze en-
quete te laten bepalen.
Brief dd. 29 september 1979 van
de Stichting Jeugdcentrum 'De
Nachtuil' over de nota Jeugd- en
Jongerenwerk, (te behandelen bij
agendapunt 7).
Brief dd, 15 oktober 1979 van de
Stichting Vrienden van het Circuit
van Zandvoort, waarbij wordt ver-
zocht om een aanmoedingssubsidie
van f. 1,--. (voorgesteld wordt het
verzoek af te wijzen).

3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

verbetering verlichting Wilhelmina
kleuterschool.

5. Transakties onroerend goed.
6. Bestemmingsplannen e.d.:

Voorbereidingsbesluiten Keesom-
straat 50 en Dr. C.A. Gerkestraat
18 zwart.
Voorbereidingsbesluit Jac. van
Heemskerkstraat.
Voorbereidingsbesluit diverse perce-
len aan en bij Haltestraat.

7. Nota jeugd- en jongerenwerk ge-
meente Zandvoort.

8. Belastingen en tariefsverhogingen
1980.

9. Kasvoorzieningen; rekening-koerant;
garantie hypothekaire geldleningen
1980.

10. Voorzieningen aan het Cultureel
Centrum.

11. Onderzoek baarmoederhalskanker.
12. Aanschaffing papiervernietigingsma-

chine.
13. Benoemingen :

benoeming leden en plv. leden woon-
ruimtekommissie.

14. Rondvraag.

voortbestaan van het circuit hebben
aangevoerd. Waarschijnlijk zou dit
aantal nog hoger zijn geweest, omdat
naast de 400 woningzoekenden de gej

zinnen,die hen onderdak verlenen,
eveneens nadeel van de huidige situatie
ondervinden. Door het niet vermelden
van de bouwstop heeft slechts èèn van
de 511 geënquêteerden -een raadslid
die van de afwijzing door de inspek-
teur op de hoogte was- de bestaan-
de woningnood en bouwstop als na-
deel van het circuit opgegeven, schrijft
het Anti-circuit komité.
De gevolgen van dit misleidende en ver-'
tekende beeld acht het komité zeer ern-
stig, omdat de opdrachtgeefster van het
NIPO (Stichting Vrienden van het Cir-

cuit Zandvoort - red.) met de uitslag
van de enquête de suggestie wil wekken
dat het oordeel van de bevolking steunt
op een objektief en wetenschappelijk
verantwoord onderzoek. Een resultaat,
waarmee de vrienden volgens het An-
ti-circuit komité 'een miljeu- en mens-
vijandige instelling in Zandvoort in
stand trachten te houden'. Voor het
bestendigen van die situatie stelt het
komité het NIPO medeverantwoorde-
lijk. Naar het oordeel van het komité
is met het NIPO-onderzoek aangetoond
'dat een kwasi objektieve en onbevoor-
oordeelde neutrale vraagstelling verte-
kenend kan werken en de werkelijk-
heid vervalsen'.

i
CIRCUITVAN

INDMOORT
ACTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Ma
en Politie BILTHOVEN

P.. rijvaardigheidscursus

Wo. Politie NOORDWIJKERHOUT
rijvaardigheidscursus

Do.
en

Vr.

Za.

Politie ROTTERDAM
rijvaardigheidscursus

CEIMAV
Cursus verhoogde rijvaardigheid

Inlichtingen tel. 8284

kerkdiensten

circuitvrienden: bouwstop
schromelijk overdreven
De Stichting Vrienden van het Circuit
Zandvoort gaat door met het polsen
van de meningen over het circuit. Na
door middel van het NIPO de opinie
van de zandvoortse bevolking te heb-
ben gepeild, heeft de stichting de di-
rekteur van de volkshuisvesting en de
bouwnijverheid in Noordholland en
de direkteur van de volksgezondheid
in de provincie geïnterviewd.

Beide topambtenaren, die een belan -
rijke rol spelen bij de besluitvorming
van de provincie inzake gemeentelijke
woningbouwplannen, hebben de stich-
ting verzekerd dat zij, wij citeren een
rondschrijven van de circuitvrienden,
niet a priori een negatief advies zullen
uitbrengen over elk woningbouwpro-
jekt in Zandvoort. Verder hebben zij
de stichting desgevraagd meegedeeld,
dat zij niet over de bevoegdheid be-
schikken woningbouw te verbieden
en dat zij, op basis van de nieuwe wet
op de geluidhinder.overwegen welke
ekstra maatregelen moeten worden

genomen om het geluidsnivo in nieu-
we woningen bij de Wettelijke voor-
schriften aan te passen. Uit deze ge-
sprekken maken de circuitvrienden op
dat de publikaties van de afgelopen
weken over de stagnatie van de wo-
ningbouw door toedoen van hetcir-
cuit 'op zijn minst schromelijk zijn
overdreven'. Volgens hen is er sprake
van verdraaiing van feiten en het ple-
gen van direkte onwaarheden. Zij
schrijven dit op rekening van een
'klein groepje mensen welke in het
eigen gelijk het heil van de totale ge-
meenschap veronderstellen'.
Tot zover de Stichting Vrienden van
het circuit Zandvoort.

hier
staat
uw
brief

Dames en heren,

Graag maak ik U mijn complimenten
dat U in de uitgave van 9 oktober j.1.
de lezers door middel alleen al van de
letter type keuze zo keurig heeft geih-
formeerd over een aantal zaken die in
Zandvoort spelen. Ik doel hier op de
door de burgemeester gevraagde be-
slissing van de gemeenteraad over het
circuit en over het gebeurde rond de
Nachtuil.
Graag zou ik zien dat U het onderstaan-
de als ingezonden stuk plaatste ;

"Terecht wordt door de Zandvoortse
Koerant in de uitgaven van 9 oktober
j.l. in kapitalen (hoofletters) afgedrukt
de ten onrechte door burgemeester van
Zandvoort gevraagd beslissing van de
Raad over het circuit. Deze beslissing
is al jaren geleden gevallen en alleen
aan de uitvoering daarvan mankeert
het één en ander.
Bijzonder plezierig is dat dezelfde
courant het gebeurde rondom de
Nachtuil in undercast (kleine letters)
afdrukt.
Het hoofd van de politie en de Voorzit -
ter van de Gemeenteraad (in beide ge-
vallen de burgemeester van Zandvoort)
ziet kennelijk wel kans maatregelen te

En nu de feiten.
Mede in verband met de geluidhinder

nemen tegen de geluidsoverlast van een
groepje jeugdigen maar niet tegen een
kleine groep volwassen diktators die
bijna dagelijks en al jarenlang een gro-
te groep bewoners terroriseren met het
door hun geproduceerde geluid op het
cireuit.
Duidelijk is dat ik niet alles wat in en
om de Nachtuil gebeurd goed keur,
Maar dat ligt overigens ook aan de
taakopvatting van onze bestuurders
die maar niet bereid zijn middelen be-
schikbaar te stellen voor een goede op-
vang en begeleiding van de jeugdige in-
woners van Zandvoort. En dat ik bo-
vendien de resultaten van het Nipo-
ondèrzoek t.a.v. het circuit in twijfel
trek ; het is m.i. niet een juiste steek-
proef van de zestienduizend inwoners
van Zandvoort er maar een klein
aantal te 'ondervragen'.

Mej.E. deWid

Maandag, 8 oktober j.l., gaf het We-
reldnatuurfonds in samenwerking
met Lamatex in Zandvoort een
bonte bontshow om een indruk te
krijgen van het alternatieve bont en
om te voorkomen dat onnodig die-
ren worden gedood. Op nog geen
kilometer afstand kan men regel-
matig het nachtelijk jagen op ko-
nijnen (pelsdieren) in de duinen dui-
delijk horen.

J.L.G. Niessen

van de racebaan hebben zowel de di-
rekteur van de volkshuisvesting en de
bouwnijverheid als zijn kollege van
de volksgezondheid afwijzend advies
uitgebracht over de woningbouwplan-
nen aan de Reinwardstraat, de Van
Lennepweg en de hoek Brederode-
straat / Dr. C.A. Gerkestraat. Van het
standpunt van beide direkties inzake
de woningbouwprojekten aan de Rein-
wardstraat en de Van Lennepweg,
werd mededeling gedaan tijdens de
bijeenkomst van de raadskommissie
van algemene zaken en ruimtelijke or-
dening in augustus j.l. Begin septem-
ber onthulde wethouder Aukema op
een openbare vergadering van de pvda
dat men om deze reden ook bezwaar
had gemaakt tegen de bebouwing van
de grond aan de Brederodestraat. Hij
verbond hieraan de konklusie dat er
in Zandvoort niet meer kan worden
gebouwd zolang de lawaaioverlast van
het circuit voortduurt. De bewinds-
man staat niet bekend als iemand die
de zaken overdrijft, feiten verminkt
en direkte onwaarheden debiteert.

De uitslagen van de afgelopen zondag
door Lotus gespeelde kompetitiewed-
strijden badminton, luiden :
Lotus 1 - Zaanstad 1 : 1-7;
Lotus 2 - UVO2: 1-7;
Lotus 3 - Energia 1:7-1
Lotus 4 - Velsen 4 : 8-0
Lotus 5 - Heerhugowaard 4 : 4-4
Lotus 6 - Duinwijk 9 : 5-3
Lotus 7 - ODS 3 : 4-4
Lotus 8 - Kennemerland : 3-5
Lotus 9 - ABSV 2 : 7-1
LotuslO - Heemstede 2 : 6-2
Lotusl 1 - BVO 2 : 5-3
Jeugd :
Lotus Al - Heemskerk A1 : 5-3
Lotus B1 - Heemskerk B1 : 3-5
Lotus B2 - Gouwzee B1 : 4-4
Lotus B3 - Hapoen'61 : 3-5
Lotus C1 - Heemskerk C1 : 5-3

nieuws
kort & klein

o Wethouder K.C. van der Mije Pzn.
van volkshuisvesting en maatschappe-
lijk welzijn zal voorlopig geen spreek-
uur houden op een van te voren vast-
gesteld tijdstip. Voor het maken van
een afspraak voor een onderhoud met
de wethouder kan men zich wenden
tot het in het gemeentehuis gevestigde
buro volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, telefonies te bereiken on-
der nummer 4841 (toestel 124).

HERVORMDE KERK
zondag 21 oktober a.s.:
10.30 uur: Ds. C.Mataheru

crèche aanwezig.
10.30 uur: Jeugdkapel, o.l.v. C.Spaans

GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 oktober a.s.:
10.00 uur: H.W.Westeneng, Hoofddorp
19.00 uur: H.W.Westeneng, Hoofddorp

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 21 oktober a.s.:
10.30 uur: Ds. W.F.Monnee,

Vrijz Herv pred., IJsselstein

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 oktober a.s.:
19.30 uur: eucharistieviering met

orgel en samenzang
zondag 21 oktober a.s.:
08.45 uur: stiïle eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met

St. Caeciliakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTE R D'IENST
zaterdag 20 en zondag 21 oktober a.s.:
Zr. E.Poldervaart-Spaans, Distelstraat
21, Nw. Vennep, tel. 02526 - 6495

eanduoortee Noerartf

KOMMISSIE
kort & klein

De kommissie van financiën heeft dins-
dagavond besloten de gemeentelijke
bijdrage aan de vvv op het peil van vo-
rig jaar, f. 117.500,-- te bevriezen. Als
de zandvoortse middenstand naar ver-
wachting, nog minder zal bijdragen dan
vorig jaar, zal de aard van het diensten-
pakket van de vvv moeten veranderen
door gebrek aan mankracht. De 50-50
basis voor bijdragen van de gemeente
en die van de middenstand is in feite
verlaten, omdat b en w zwichten voor
de angst dat van het vvv-kantoor niet
meer dan een hokje voor het uitdelen
van foldertjes over blijft. De zand-
voortse middenstand heeft met haar
verminderende bijdragen al laten blij-
ken dat het haar ene rode biet is.

De begroting van het Cultureel Cen-
trum stijgt met sprongen. De kommis-
sieleden van financiën willen dat in de
hand houden. Ter Veer eiste daartoe
zelfs garantie van wethouder Aukema.
Vooral het in vaste dienst nemen van
een f ree-lance kracht zonder dat de
raad daarvan op de hoogte was ge-
steld en de overschrijding van de be-
groting met f. 45.000,-- raakten gë^
voelige snaren. Maar Aukema vond
een uiteindelijke subsidie van f. 70.000,
voor een gemeente met 16.000 inwo-
ners, niet veel. Of het bestuur van het
Cultureel Centrum in het gareel ge-
bracht kan worden, wordt met deze
uitspraak evenwel twijfelachtig.

o Staatssekretaris De Jong van onder-
wijs is terug gekomen op zijn beslissing
van 16 augustus, waarbij hij de Nico-
laasschool in Zandvoort toestemming
gaf een permanent schoolgebouw met
5 lokalen neer te laten zetten. Nu mag
de Nicolaasschool nog slechts een tij-
delijk onderkomen laten bouwen. Of
vragen vanuit de tweede kamer hem
van gedachten hebben laten verande-
ren is nog niet duidelijk. Wel dreigt
het schoolbestuur, dat al enthousiast
plannen had gemaakt met een aanne-
mer, in moeilijkheden te raken. Auke-
ma vond, dat het schoolbestuur zelf
protest tegen de staatssekretarieële
wijziging moet aantekenen.



ZANDVOORT-ZUID
OPEN HUIS op zaterdag 20 oktober 1979
van 12.00 tot 14.00 uur

FR. ZWAANSTRAAT 74
ruime bungalow aan de duinrand met blijvend
vrij uitzicht op het zwanenmeer.

Ind.: woonkamer, 2 gr. slaapkamers, badkamer,
toilet, provisiekast, moderne eetkeuken, bijkeu-
ken (incl. douche), 1 slaapkamer met toilet en
douche, extra, keuken, garage.
Op de verdieping 1 gr. zolderkamer en c.v. ruim-
te. Het huis heeft een besloten patio en eigen
parkeerruimte.

Prijsidee f. 575.000,--k.k.

~" Verdere inl.

Makelaarskantoor Cense
tel. 02507-2614

GEVRAAGD MET SPOED:

1 e Kapster
eventueel 2e KAPSTER

in moderne salon.
Hogeweg27-Tel. 02507-69 69,

na 19.00 uur tel. 020 - 366635

AANGEBODEN
TWEE KAMERFLAT
UITZICHT OP ZEE

lage service-kosten, vele extra's
PRIJS f. 119.000,--k.k.
Telefoon 02507-4612

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

ScUtdeestedeüi
Tel.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

a

VERSTEEGE
•#• ttoettoieltrbt&rtjf

J&slttstraat 18 • Zanbboott
ÏEeltlpon 02507-4499

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden|
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMiLIE'S !

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds

Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

eanduoarrse

Donderdag 25 oktober a.s. houdt de afdeling Zandvoort
van ~~

d
een vergadering voor haar leden en belangstellenden om
8.15 uur 's avonds in het Gemeenschapshuis, Louis Da-
vidsstraat 17.
Tijdens de Europese verkiezingen zijn ruim 900 stemmen
op D'66 in Zandvoort en Bentveld uitgebracht.
De leden van D'66 in Zandvoort zouden zo graag deze
stemmers eens ontmoeten.
Wij zijn U dankbaar dat U ons hebt gekozen -maar als U
ook lidwordt van D'66 (de contributie is gering) kunnen
wij met elkaar meer D'66-idealen realiseren- en daarom
stemde U toch op ons !
Tot 25 oktober.
Sekretaris afd. Zandvoort: Thea Robbers, E m m a weg 4,

tel. 2813.

Installatie bureau
GROENEITEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 8484* 4[4|

restnuron

Visrestaurant
Duivenvoorden

V. Eet gfhdejaar geopend
^^ TELEFOON

/02507-2824

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

ZANDVOORT

/\.

leranr

chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4681



Na een periode van verbouwen, met voor u alle ongemakken van stof en herrie, zijn wij
nu toe aan de laatste fase -de finishing touch-.

In verband hiermee zijn wij van maandag 22 oktober tot en met donderdag 25 oktober
a.s. gesloten.

VRIJDAG 26 OKTOBER GAAN WIJ DAN OM 9 UUR
FEESTELIJK HEROPENEN.

In onze advertentie van a.s. vrijdag 26 oktober kunt u lezen, hoe wij u laten delen in onze
feestvreugde.
Tijdens de koopavond hopen wij u te ontmoeten bij ons "OPEN HUIS" onder het genot
van een feestelijk glaasje tonen wij u graag onze grootse uitbreiding -tot 600 m% winkel-
oppervlakte-.

BBM^BEI H^̂ ^̂ B B̂ ^̂ B̂I IM^^^BH BHMH IM^^^H ^^^^^H

RAADHUISPLEIN
ZANDVOORT

4*oV

KERKPAD 6
POSTBUS 54

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij
van Petegem

TELEFOON 02507 - 2793
2040 AB ZANDVOORT

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

ffl
üdNBM

'JdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

In één van Nederlands grootste
dagbladen
heeft u kunnen lezen.dat de
inkoopprijs van leer met

lomröepers

Te huur per direkt tot 1 mei
Luxe 2 kamerappartement,
volledig gemeubileerd, uit-
zicht op zee. f. 1.000,- p.
mnd. Tel. 02159-41453.

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
S Knippen
S Scheren
9 Plukken
S Oor- en nagelverzorgirrg
Hondenspecialisten sinds

1955

Voorafspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19 00 uur .

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - Z507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.
"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

Ondanks dit feit handhaaf t
MEUBELKEUR (door tijdige inkoop) zijn braziliaanse
lederen zitmeubelen voor de

î  Prf*Qff*Pr£*n•9 £^^9l̂ £^wll
iliaanse

oude prijzen

U belt....
Wij komen!

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.o.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offer.te

Luxueus
Braziliaans bankstel

voor slechts

Echt leren bankstel uit Brazilië
voor de prijs van kunstieren imitatie.

Nederlands meest indrukwekkende kollektie
luxe Braziliaans lederen zitmeubelen tegen importeursprijzen.
Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,-

*zondag geopend"

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

l

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Scheveningen
Gevers
Deynooiweg83 |
(100 meter
vanalKurhaus) •
Zondag open vanaf 10-18 uur
Maandag t/m zaierdag9 30-18 uur
Donderdagavond meubelkoopavondj

ter

Unlik
kpIMctl*
zitgroepen
van
ƒ 2000,-tot
/ 15.000,.-

APELDOORN zondags gesloten

Vrije dag?
Meubelkeurdag!

Zandvoort Slationsolein 13-15
Zondag open vanaf 13-18 uur.

^ Maandag t/m zaterdag 9 30-18 uur

meubelkeur zitparadijs
snficialistfin in lefir. . . . _ • "̂ . ^ &specialisten in leer.

Apeldoorn, Europaweg170.
Zandvoort, Stationsplein 13-15. Scheveningen, Gevers Deynootweg 83.
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Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.

Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 •/ Telefoon (02507) 2135 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach)
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221

Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post.

burgemeester machielsen
op de bres voor woningbouw
Heeft burgemeester Machielsen zich
het verwijt van de vvd-fraktie dat hij
zich te passief opstelde tegen de af-
wijzende houding van de provinciale
instanties inzake de woningbouwplan-
nen van de gemeente aangetrokken, of
had hij die kritiek van zijn partijgeno-
ten helemaal niet nodig om van zich
af te bijten ?
Hoe het ook zij : tijdens een vorige
week gehouden hoorzitting in het
haarlemse provinciehuis, heeft hij de
noodzaak van de bouw van 37 woning-
wetwoningen aan de Reinwardstraat
in n w. noord met verve verdedigd.

Zoals bekend maakte de rijksinspek-
teur'van de volksgezondheid en mil-
jeuhygiëne in de provincie op grond
van de lawaaioverlast van het circuit
bezwaar tegen de uitvoering van het
bouwprojekt. Zolang er onvoldoende
zekerheid bestaat over de uitkomsten
van de maatregelen om de geluidhin-
der van de racebaan terug te dringen
tot een aanvaardbaar nivo, diende ge-
deputeerde staten naar zijn 9ordeel
geen goedkeuring te verlenen aan de
bouwplannen van Zandvoort.
Burgemeester Machielsen was het met
dit standpunt van de inspekteur vol-
strekt oneens en betoogde dat er
voor pessimistiese verwachtingen t.a.v.
de resultaten van de geluïdsbeperken-
de maatregelen geen enkele grond aan-
wezig was. Naar zijn zeggen zal het ge-
bruik van de geluiddempers in het ko-
mende jaar aanzienlijk worden uitge-
breid en zullen er nog maar 8 races
zonder demper (kondoom, grapte ie-
mand op de publieke tribune) worden
verreden. Dit jaar waren dat er nog 51.
Telde 1977 nog 74 lawaaidagen tenge-
volge van de circuitraces, in 1980 zijn
dat er nog 8. Er worden op het terrein
van de geluidsreduktie dus wel degelijk
vorderingen gemaakt, aldus de heer
Machielsen.

Zandvoortmeeuwen beeft eergisteren
een forse 1-4 zege behaald op Dl O. In
de 19e minuut van de eerste helft open-
de Aaldert Sobbelaar met een fraaie
kopbal de score voor zijn klup. Nog
voor het einde van de eerste helft
slaagde DIO er in de partijen weer op
één lijn te brengen. Ted Muinck knal-
de de gelijkmaker in het net achter de
Zandvoortse goaly. De tweede helft
was al een eindweegs gevorderd toen
Zandvoortmeeuwen de opmars tegen
het uitstekend spelende DIO kon
voortzetten. Ed Vastenhouw, Richard
Kerkman (vanuit een penalty) en Mar-
cel SchoorI maakten resp. het tweede,
derde en vierde doelpunt. En met de-
ze riante stand voor de kustbewoners
eindigde de wedstrijd.

In de laatste week van november vin-
den de jaarlijkse onderlinge kompeti-
tiewedstrijden van OSS om de L.N.
van de Bos en oud-burgeraeester Na- -
wijn-beker plaats. Op 8 december a.s.
sluit de vereniging de festiviteiten rond
het 75-jarig bestaan af met het houden
van de Kennemer turnkampioenschap-
pen in de Pellikaanhal aan de A.J. van
der Moolenstraat.

eanduoortee Noeranh

Machielsen: vorderingen met
lawaaireduktie circuit...

De eerste burger van Zandvoort vond
dat het beleid van de minister van volks-
gezondheid en milieuhygiëne in de eer-
ste plaats gericht diende te zijn op wat
hij noemde 'bijsturen en bijstellen'.
Vertaald naar de situatie in Zandvoort:
de rijksinspekteur voor de volksgezond-
heid in de provincie zou mede een bij-
drage moeten leveren om de geluidspr-

blemen tot een oplossing te brengen.
Gedeputeerde Van der Knoop, die de
hoorzitting leidde, toonde veel begrip
voor de moeilijke situatie waarin de
gemeente Zandvoort t.a.v. de woning-
bouw verkeert. De zandvoorters moe-
ten wonen, je kunt ze niet laten zwem-
men, zei hij letterlijk. Wanneer gedepu-
teerde staten zouden besluiten het wo-
ningbouwplan voor de Reinward-
straat goed te keuren, dan geschiedt
dat alleen en uitsluitend op grond van
de (woning) nood van vandaag,-aldus
Van der Knoop. Men moet er niet uit
afleiden dat een fiat van het provincie-
bestuur tevens instemming met het
voortbestaan van het circuit betekent,
voegde hij er met nadruk aan toe.

Een uitspraak die niet zonder beteke-
nis is in het licht van de beslissing die
het provinciebestuur nog moet nemen
over de aanvraag voor het verrichten
van ontgrondingswerkzaamheden t.b.v.
de aanleg van een nieuwe en def initie-
ve bocht in de racebaan. Wanneer ge-
deputeerden het circuit als ongewenst
beschouwen voor het woon- en leef-
miljeu in Zandvoort en slechts bijwij-
ze van uitzondering (noodsituatie) wo-
ningbouw toestaan zolang het projekt
bestaat, kunnen zij verdere uitbouw
van het circuit niet mogelijk maken
zonder aan geloofwaardigheid in te
boeten.

nieuws
kort & klein

• Tijdens een veiling, j.l. vrijdag in
Haarlem gehouden, werden drie zand-
voortse woningen geveild wegens het
niet voldoen aan hypothekaire ver-
plichtingen. Het perceel Burg. van
Fenemaplein 4 flat 4 (een vierkamer-
appartement) werd voor een bedrag
van f. 130.000,-verkocht. Er stond
een hypotheek van f. 195.000,-- op.
Burg. van Alphenstraat 57 flat 3 (even-
eens een 4-kamerappartement) ging
voor f. 118.000,-- van de handjde
hypotheek was f. 200.000,--, Zee-
straat 39, een bovenhuis, werd geveild
voor een bedrag van f. 75.800,-, de
hypotheek-schuld bedroeg f. 220.000,-.
Dit benauwende resultaat geeft aan
met welk optimisme tot twee jaar ge-
leden woningen gekocht en van hypo-
theek voorzien werden.

• De zaterdag j.l. gehouden kijkdag
voor gevonden fietsen had sukses. Acht
tweewielers konden namelijk aan de
rechtmatige eigenaren ter hand wor-
den gesteld.
Op dezelfde dag werd echter zesmaal
aangifte gedaan van diefstal van een
fiets.

• Verleden week heeft de Zandvoortse
politie met de arrestatie van een aantal
jongeren een serie diefstallen opgelost.
Een 14-jarige Zandvoortse scholier, die
in Haarlem veel klein geld uitgaf,
bracht de politie op het spoor van

centrum voor hulpverlening
met infostand in bibliotheek
Vorig jaar december-voegde het Cen-
trum voor Vrijwillige Hulpverlening
aan zijn aktiviteiten een telefoniese
hulpdienst toe. Sedertdien verscheen
het betreffende nummer 7373 talloze
malen in de plaatselijke en regionale
pers en het lijkt ons haast ondenkbaar
dat deze cijfers niet in elk geheugen
gegrift staan, net als de tijden waarop
het centrum onder dit nummer bereik-
baar is (alle werkdagen tussen 11 en 12
uur 's morgens) en het adres (postbus
100, 2040AC Zandvoort) voor hen dl*
liever de pen dan de telefoon ter hand
nemen.

Toch gelooft het centrum dat door het
aanschouwelijk voorstellen van zijn ak-
tiviteiten daaraan nog meer bekend-
heid kan worden gegeven en daarom

mevr, kraan-meeth

opende men onlangs een permanente
informatiestand in de openbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg. De stand
in de Zandvoortse kleuren is beslist
een blikvanger, maar dat zullen de
bezoekers aan de bibliotheek al ge-
merkt hebben. Grappige tekeningen
brengen de verschillende aspekten van
de praktiese hulpverlening in beeld
terwijl een foto laat zien hoe telefo-
niese hulp werkt. Op de tafel liggen
de eigen folders die men rustig kan
meenemen maar ook over andere wel-
zijnsvoorzieningen, zowel plaatselijk
als regionaal, is er volop informatie-
materiaal. Het ligt namelijk in de be-
doeling om naast de stand van het
centrum ook die van soortgelijke in-
stanties op te stellen. Zolang deze er
nog niet zijn kan men ook voor hun

folders terecht bi] de stand van het
centrum. Met nadruk zeggen we voor
folders, want de stand blijft, om de
anonimiteit te waarborgen, onbemand.
Anonimiteit ook aan de andere kant
van de tafel, want suggesties, kommen-
taar en reakties mogen zonder onder-
tekening in de ideeënbus worden ge-
deponeerd. Even een zijsprong : hoe
belangrijk zo'n ideeënbus is bleek tij-
dens de eerste welzijnsmarkt, toen
een bezoeker er de suggestie in stopte
om de trottoirs voor invalidewagens
bereikbaar te maken. Enige maanden
jater waren er in het hele dorp ver-
laagde.stoepranden aangebracht, een
gebaar van de gemeente waarvoor
men nog steeds erkentelijk is. Terug
naar de stand : waarschijnlijk gaat men
die iedere twee maanden een heel an-
der aanzien geven. Zeker is dat het

wordt.
Vrijdagmiddag hielden de dames Braun
en Heitkönig die het centrum vertegen-
woordigen een perskonferentie en aan
de door hen verstrekte gegevens ontle-
nen we graag het volgende : de 41 vrij-
willigers waarover het centrum beschikt
behandelden in het jaar 1978 452 ver-
zoeken om hulp. De overgrote meerder-
heid van deze verzoeken kwam recht-
streeks van de hulpvragers, de rest was
afkomstig van instellingen als Maat-
schappelijk Werk, het Wim Mensink-
huis. Gezinszorg en ook wel van artsen.
Al naar gelang de aard van de verzoe-
ken werden zij afgehandeld door de
telefoon- of de buitengroep. Zoals
waarschijnlijk bekend bestaat de hulp-
verlening door de buitengroep onder
andere uit karweitjes in huis of tuin.

twee Zandvoortse kornuiten van 17 en
18 jaar. Gezamenlijk bleken zij o.m.
verantwoordelijk voor inbraak in een
karavan aan de Van Lennepweg, het
koelbloedig slopen van een heel
koelsysteem uit een auto op het Sta-
tionsplein en vernieling van de rubbe-
ren signaalkabel van een pompstation
in nieuw noord. Een 15-jarige zand-
voortse scholier bleek de dader van
inbraken in een winkel aan het Sta-
tionsplein en in een bakkerij, waar de
buit f. 8.000,- had bedragen.

• Op 2 en 3 november a.s. vindt in
de gemeente de jaarlijkse kledingak-
tie t.b.v. mensen in nood plaats. Op
diverse nog nader bekend te maken
inzamelingscentra zal men kleding en
schoeisel kunnen afgeven.

• Van maandag 29 oktober tot en
met 9 november a.s. eksposeert Aart
van Dobbenburgh zijn litho's in het
Packhuys, de galerie van Nieuw Uni-
cum aan de Zandvoortselaan. De be-
faamse bentveldse lithograaf geniet
internationale bekendheid, hetgeen •
o.a. blijkt uit de hem in 1965 in R;'s-
land uitgereikte Leo Tolstoi'medaille.
Zijn werk is vertegenwoordigd in het
Rijksprentenkabinet, Museum Boy-
mans, het Gemeentemuseum Den Haag,
het Teylermuseum in Haarlem. Mu-
seum Ovat te Portugal, het Leo Tol-
stoi'museum te Moskou en in partiku-
liere kollekties over de hele wereld.
De opening vindt plaats op zaterdag 27
oktober 's middags om 2 uur, waarna
de ekspositie op alle werkdagen van
12 tot 17 uur toegankelijk is.

• Op vrijdag 26 oktober bestaat de
Josina van den Endenschool aan de
Nicolaas Beetslaan vijfentwintig jaar.
In een grappig getekende uitnodiging
vertelt de ouderkommissie dat dit feit
niet herdacht wordt met een groot-
scheepse receptie, maar met een gezel-
lig kabouterfeest voor de kleuters.
(Het lijkt ons helemaal in de geest van
Josina Alida van den Enden naar wie
de school genoemd is, dat de viering
uitsluitend een feest voor de kinderen
wordt).

het doen van boodschappen, kinderop-
vang, begeleiding naar het ziekenhuis
of zo maar een praatje. Uit het feit dat
in het afgelopen jaar 2366 uur werd
besteed aan daadwerkelijke hulpverle-
ning en ongeveer 2500 uur aan werk-
zaamheden van organisatoriese aard
blijkt overduidelijk dat het centrum
in een dringende behoefte voorziet.
De cijfers van 1979 wijzen op een
groeiend aantal hulpaanvragen en het
is zaak dat het aantal hulpverleners
met die groei gelijke tred houdt. Dat
is dan ook de reden dat er weer nieu-
we trainingskursussen in de pen zijn.
Ook met zijn vorige maand gestarte
telefoonketen blijkt het centrum in
de roos te hebben geschoten. Een
groep van zeven alleenwonende oude-
ren nebben iedere ochtend omstreeks
negen uur even telefonies kontakt met
elkaar. De leider van de groep belt
nummer één, die daarna nummer twee
belt en zo voort. De laatste- belt de lei-
der terug. Heeft iedereen de telefoon
opgenomen en weer doorgebeld Jan
is de zaak voor die dag gezond. Mocht
door iemand ée telefoon niet zijn op-
genomen dan kan er iets niet in orde
zijn en wordt onmiddellijk tot aktie
overgegaan. De bij de telefoonketen
aangeslotenen hebben het rustige idee
dat het niet onopgemerkt blijft wan-
neer hen iets is overkomen. De keten
kan worden uitgebreid tot tien. Zijn
er meer belangstellenden dan wordt
een nieuwe keten gevormd. Mogelijk
dat na lezing van het bovenstaande
oudere alleenwonenden iets meer over
de telefoonketen zouden willen weten.
Zowel het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening als de heer A.R. Los,
telefoon 3434, verstrekken graag alle
gewenste inlichtingen.



reorganisatie sociale dienst
met de trekschuit

Wat aan de late kant misschien, maar
het moet er toch maar even van ko-
men. Tijdens de vergadering van de
kommissie voor Advies en Bijstand
voor Maat chappelijk welzijn kwam
ook nog even de kwestie "oplossingen
ter verbetering van hetfunktioneren
van de Gemeentelijke Sociale Dienst
in Zandvoort" ter sprake.

De kommissie is 8 oktober n.l. op
oriëntatiebezoek geweest bij de kolle-
ga's in Leiderdorp. Zoals hij al in juni
beloofd had, is het d'66 raadslid Van
Erp niet meegegaan. Hij is op het
standpunt blijven staan dat niet hij de
nodige kennis dient te bezitten om een
gewenst beleid te formuleren, maar
dat dat de taak is van b en w. Hij vroeg
dan ook aan wethouder v.d. Mije, wan-
neer suggesties van b en w in die rich-
ting te verwachten waren.
De wethouder hield zich, zoals inmid-
dels al bijna twee jaar, op de vlakst
mogelijke vlakte. Een ambtelijk advies
over de zaak verwachtte hij voor 1 no-
vember, maar zeker was dat allerminst.
Vervolgens verlengde hij zijn antwoord-
termijn door te vertellen dat hij daar-
naast nog meer adviezen nodig had, en
wel van derden. En die zou hij tegen
het einde van het jaar wel kunnen heb-
ben. Daarmee impliceerde hij twee
dingen. Ten eerste, dat zijn ambtena-
ren hem niet vakkundig kunnen voor-
lichten. Daarmee zou de wethouder
natuurlijk volkomen gelijk hebben.

• Per slot is het op z'n minst bevreem-
dend dat de ambtenaren die vanaf het
begin van de kwestie ter diskussie
stonden, nu een advies t.a.v. verande-
ringen in het funktioneren van zichzelf
moeten aandragen. De tweede wethou-
derlijke implikatie is dat hij zichzelf,
de gemeentelijke sociale dienst, en daar-
rnee de dienstverlening van de dienst

aan de zandvoortse bevolking, twee
jaar op het zelfde punt heeft weten te
houden. Die tijd had hij nodig om ach-
tereenvolgens als derden op te laten te
treden : de samenstellers van het rap-
port "het funktioneren van de Ge-
meentelijke Sociale Dienst in Zand-
voort", de kommissie van onafhanke-
lijke deskundigen het duo Trouw en
Verkouw, de onderdirekteur van de
Amsterdamse Gem. Soc. Dienst, een
Interparochiaal maatschappelijk wer-
ker, kliënten van de Zandvoortse socia-
le dienst en ten slotte een komplete
kommissie voor Maatschappelijk Wei-
zijn, inklusief de wethoudster, in het
met Zandvoort vergelijkbare Leider-
dorp.
Maar v.d. Mije wil nog informatie elders
zoeken, omdat "de waarheid vaak in het
midden ligt". Het fijkt wel of de wét-
houder niet op zoek is naar de waar-
heid, maar als goed cda-er, naar het

midden. Overigens had hij datambte-
lijk advies al in een veel eerder sta-
dium kunnen laten opstellen, maar ja
wat moet je als je er van uit gaat dat
alles goed is zoals het is.
Van Erp hoefde niet verder over de
sociale-dienst-kwestie te praten. Hij
wacht gewoon de voorstellen van b en
w af. Blijft staan, hoe hij die beleids-
voorstellen gaat beoordelen. Eén aardig
instrument daartoe heeft hij inmiddels
al laten liggen. In Leiderdorp had hij
als vertegenwoordiger van een partij,
die burgerlijke inspraak en betrokken-
heid in overheidszaken zo torenhoog,
in het vaandel heeft, kunnen zien hoe
al 8 jaar lang burgers funktioneren als
verlengstuk van een kommissie als
waarin hij in Zandvoort zitting heeft^
En Leiderdorp kan echt niet als het
Finsterwolde van Zuid Holland be-
schouwd worden.

GEVRAAGD MET SPOED:

1e Kapster
eventueel 2e KAPSTER

in moderne salon. .
Hogeweg 27 - Tel. 02507 - 69 69.

na 19.00 uur tel. 020 - 36 66 35

Gevraagd voor direkt een

BEZORGER
voor een middagwijk in Zandvoort, ver-
dienste f. 50,- per week, plirr. 55 eksem-
plaren. Eventueel opname in het gratis
dubbel en dwars spaarplan:
Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen
bij mevrouw Koper, Zuster Dina Bronder-
straat 18, Zandvoort, dagelijks na 17.00
uur of tel. van maandag t.e.m. vrijdag van
9.00 -12.00 uur en 14.00 -17.00 uur
023-312880.

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

omroepers

WIE wil mij op donderdag-
ochtend helpen met de huis-
houding, Tel. 02507-6873.

play-in

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
künstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

hartelijk welkom in"POURQUO
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

Kom naar de Play-ln, waar
het leven een spel is.
De hypermcdernste speel-
hal met de allernieuwste
automaten.

Zandvoort, Kerkstraat 11.
Amsterdam, Nieuwendijk 37

WONINGRUIL
Aangeb.: 3 kamerflat met
c.v. en blijvend vrij uitzicht
Haarlem (Boerhavewijk).
Gevr.: woning in Zandvoort
huur tot f. 300,-.
Reakties naar: drukkerij
Oudt bv, Achterweg l en
vragen naar R.Doets.

HELMA NOEMT DAT EXTRAATJE
'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per half jaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rerite,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.

De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud-
portemonnaie zonder beperkingen.

***************De Perfektrekening. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft A 3-OA.
staan groeit aan met 43/i %. "1P 4 /O

***************
DeSelektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag), '^^ •
dan betaalt u over het opgenomen "9 Q/L±
bedrag 1 % rente terug aan de bank. * /O

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente. ^^
Over het geld dat u opneemt, betaalt u (K O>W
2% terug aan de bank. ^9 /O

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7'/4%, ^^
12 maanden 6'/4%, 6 maanden 53/4%. ^FJLOyW
Vrij opneembaar voor een eigen huis. • 4 /O

De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen

-huis. Rentehoogte is afhankelijk van de ^^
beleggingstijd. Bijv. vast voor 5 jaar 9'/4%, Cl-iO>w.
4 jaar 9%, 3 jaar 8'/2%, 2 jaar 8%. 94 /O

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer 35, 3000 VC Haarlem,

Naam.- •

Adres:

Woonplaats:

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

uiut nodoitond
een fnuik van de& tijd

ZAN1
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raad akkoord met tariefsverhogingen
en jeugdkonsulent
De vervroegde beslissingen over de ge-
meentelij ke belasting- en tarief sverho-
gingen met de maximaal toegestane
31/2 °/o vonden plaats tijdens de
raadsvergadering van afgelopen dins-
dag.

Op verzoek van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken moeten de Haagse
goedkeuringen voor tariefsverhogingen
voor het volgende jaar ook op 1 januari
afgegeven zijn. Daartoe moeten de ge-
meenten op tijd hun door de raad goed-
gekeurde aanvragen indienen, maar in
de praktijk betekent, dat, dat de raad al
voorde begrotingsvergadering zijn toe-
stemming moet geven. Daarmee wordt
volgens wethouder van financiën Auke-
ma de samenhang tussen de begroting
en de belastingvoorstellen verbroken,
zodat het gevaar ontstaat dat de raads-
leden gedwongen worden de algemene
voorstellen blind te volgen. Er is dus
een ongewenste situatie ontstaan die
met het vervroegen van de begrotings-
raadsvergadering van november naar
september opgelost zou kunnen wor-
den. Maar dan zal de begroting in de
vakantiemaanden voltooid en in de
kommissies behandeld moeten worden.
Dat is vragen om moeilijkheden. Bo-
vendien zullen alle instellingen die ge-
meentelijke gelden ontvangen al in
het vroege voorjaar hun begrotingen
in moeten dienen, d.w.z. nog zonder
een beeld te hebben van de vermoede-
lijke ontwikkelingen in het lopende
jaar. Op die manier wordt te veel van
hen gevraagd.
Het effekt van de maatregel uit Den
Haag zal voorlopig dan ook zijn dat
Zandvoort zijn tering naar de eerder
vastgestelde nering zal moeten zetten.
Wensen uiten en dan zien of en hoe
die gefinancieerd kunnen worden, is
er niet meer bij. Er zal eerst gekeken
moeten worden waar en hoeveel de
gemeentelijke tarieven verhoogd kun-
nen worden, en daarna zullen de wen-
sen uit de Zandvoortse samenleving op-
gestapeld kunnen worden tot het pla-
vond bereikt is. Wellicht een foefje uit
Den Haag om de stijging van de over-
heidsuitgaven op gemeentelijk nivo
vroegtijdig in de hand te houden, of
zullen de gemeenten met pre-begro-
tingen gaan werken ? In dat geval zul-
len de door Van Erp (d'66) gevraagde
en door wethouder Aukema beloofde
meerjarenplannen, zowel de budget-
taire als beleidsmatige, inderdaad voor
het volgende zomerreces op tafel moe-
ten liggen. Voor de raad van afgelo-
pen dinsdag gold, zoals Van As (cda)
het verwoordde, dat aantasting van de
voorgestelde belasting- en tariefsver-
hogingen een aantasting van de begro-
tingsvoorstellen zou betekenen.

Reinigingsrechten.
Ondanks de algemene tevredenheid in
de raad over de beperkte tariefsverho-
gingen (3 1/2 %), bleek vooral de 10 %
stijging van de reinigingsrechten een
moeilijk schoon te wassen smetje. Flie-
ringa (inspraak nu) stelde voor om de
mogelijkheid van zomeremmertjes en
winteremmertjes te onderzoeken. Daar-

van de gemeentelijke taak, die zij dit
keer overigens niet ten koste zag gaan
van het partikulier initiatief. Van As
weet de moeilijkheden in het jeugd- en
jongerenwerk gedeeltelijk aan de ge-
ringe aandacht van de gemeente in het
verleden en aan het al jaren gebrek-
kige onderkomen voor de jongeren.
Anderzijds bepleitte hij 'n systeem van
pasjes met foto's, zodat het bestuur
met name op braniekragen uit andere
gemeenten een sterkere greep zou kun-
nen krijgen. Tenslotte stelde hij voor
een samengaan van de Nachtuil met 't
Stekkie te heroverwegen. Wethouder
Aukema antwoordde dat hij het her-
invoeren van persoonsbewijzen afwees,
maar dat de slechte huisvesting inder-
daad verbeterd zou moeten worden.
Door isolatie zou bijvoorbeeld het
geluidsvolume in de Nachtuil verhoogd
kunnen worden van de huidige 70 deci-
bel naar 85, terwijl intussen gezocht
zou kunnen worden naar andere oplos-
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singen (prefabgebouwen op een andere
plaats). Daarnaast zou de jeugdkonsu-
lent het vertrouwen van de jongeren
moeten winnen, maar ook dat van de
andere jongerenorganisaties. Dat zou
kunnen gebeuren door de organisaties
van het begin af aan in te schakelen
voor het meedenken over een profiel-
schets van de aan te stellen konsulent,
voor wie hij begin volgend jaar de soüi-
citatieprocedure wilde laten starten.
Ook hij vond overigens dat de toekomst
zou moeten uitwijzen of ambtelijke
jeugdkonsulent een stap in de goede
richting was geweest. Dat zou over een
jaar bezien kunnen worden. Alleen de
liberaal Attema stemde uiteindelijk
tegen de jeugdkonsulent, maar dat was
omdat hij het gevoel had dat hij geen
gelegenheid had gekregen zijn inzich-
ten kenbaar te maken (zie Attema
kwaad uit de raad).

weth. Aukema: "Van As komt met
robin hood-achtig voorstel'

mee duidde hij op de ekstra belasting
van de reinigingsdienst door het toe-
risme, waarvoor de zandvoorters op
moeten draaien. Van As zocht een op-
lossing in het ekstra verhogen van de
woonforensenbelasting (voorstel Ter
Veer, Zandvoortse koerant 19 oktober)
om de reinigingsrechten minder snel te
laten stijgen. Maar wethouder Aukema
vond dat een Robin Hood-achtig voor-
stel, een soort stelen van de rijken om
de buit onder de armen te verdelen. De
raad volgde hem, en Van As trok zijn
voorstel in.

Jeugdkonsulent.
De raad stelde zich schoorvoetend ach-
ter de aarzelende stap van wethouder
Aukema een jeugdkonsulent in gemeen-
telijke dienst aan te stellen. Wind (pvda)
herinnerde aan de bezwaren van de twee-
deskundigen tegen de gekombineerde
funkties in één persoon {Zandvoortse
Koerant 5 oktober) en wees er op dat
een dergelijke ambtenaar niet in aan-
merking zou komen voor een uitkering
uit de Rijksbijdrageregeling. Boven-
dien zou Zandvoort best iets ekstra's
kunnen doen, want in Zandvoort
wordt per inwoner f. 1,-- per jaar aan
jeugd en jongeren werk besteed, ter-
wijl dat in andere gemeenten op kan
lopen tot f. 25,- per jaar. Namens de
vvd schaarde De Jong zich achter het
voorstel van b en w, vooral wegens de
nadelen die alternatieven zouden bie-
den. Wel verwachtte zij voor de be-
noeming van de konsulent een finan-
ciële prognose van deze uitbreiding

attema kwaad
uit de raad

Machielsen liet Attema rood aanlopen..

Tijdens de raadsvergadering van afgelo-
pen dinsdag werd bij de behandeling
van de aanstelling van een jeugdkonsu-
lent en de problemen rond het jonge-
rencentrum De Nachtuil de basis ge-
legd voor een woedeuitbarsting later
op de avond van de liberaal Attema.
Raadsleden stelden vragen en deden
voorstellen t.a.v. de kwesties, en wét-
houder Aukema liet in eerste instan-
tie zijn licht op de zaken schijnen.
Daarop konden de raadsleden weer
reageren, waarna naar algemeen ge-
bruik de wethouder in tweede instan-

voorverkoop
en service

Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort.Tel. 02
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tie het laatste woord kreeg. Toen de
wethouder was uitgesproken wilde At-
tema nog iets aan de diskussie toevoe-
gen, maar burgemeester Machielsen
gaf, in zijn funktie van voorzitter van
de vergadering, zijn partijgenoot daar
geen gelegenheid meer voor. In eerste
instantie uitte Attema zijn verontwaar-
diging door als enige nadrukkelijk te-
gen de aanstelling van een jeugdkonsu-
lent te stemmen, maar tijdens de rond-
vraag later op de avond bleek hij een
grote woede te hebben opgekropt. Hij
zei Machielsen het onbehoorlijk te
vinden dat hem de mond was gesnoerd,
terwijl de socialist Toonen wel regel-
matig zijn gang kon gaan, zodat hij nu
het gevoel had voor joker in de raad te
zitten. Dus, als de burgemeester hem,
Attema, niet mocht, dan moest hij
het maar zeggen en dan zou Attema
zijn biezen wel pakken. Burgemeester
Machielsen reageerde slechts met de
woorden "ik heb dit voor kennisge-
ving aangenomen". Daarop stond
Attema op, pakte zijn tas in en ver-
liet woedend groetend de raadzaal.

MINISTER WIEGEL
VINDT MEER POLITIE
IN ZANDVOORT
NIET NODIG

Zandvoort mag van minister Wiegel
van binnenlandse zaken geen ekstra
blik met agenten opentrekken. Dit
heeft hij duidelijk gemaakt aan zijn
liberale partijgenoten in de Tweede
Kamer.Nijpels en Jacobse,die om
versterking van het korps met bijna
een dozijn agenten hadden gevraagd.
Volgens Wiegel was de ekstreme stij-
ging van het aantal misdrijven tussen
1974 en 1976 slechts van tijdelijke
aard, o.m. door de lange en fraaie zo-
mer van '76 toen meer toeristen dan
ooit naar de kustgemeenten kwamen •
Verder was er sprake van een groot
ziekteverzuim, dat inmiddels sterk is
gedaald en zelfs onder het landelijk ge-
middelde ligt. En wat de ekstra belas-
ting van het korps betreft door de
vestiging van het kasino in Zandvoort,
die moet volgens de bewindsman voor-
namelijk worden gezocht in het fou-
tief parkeren van de auto's in de on-
middellijke omgeving van de speel-
zaal. Naar het oordeel van minister
Wiegel kan dit euvel worden verhol-
pen door het aanbrengen van de no-
dige verkeerstechniese voorzieningen.
Meer politie is er naar zijn zeggen niet
voor nodig. Het korps blijft dus voor-
lopig gehandhaafd op 58 man.

burgerlijke stand
16 oktober - 22 oktober 1979

geboren : Karin dv. R. van Koeren
en A.F. Ku ij l aars ; Iris Chantal, dv. E.
v.d. Mije en Z. v.d. Veen.

overleden : Guurtje Storm, geb.
Kox, oud 90 jaar ; Gerard Kaales, oud
73 jaar; Gijsbert van Duijn, oud 82 jaar.

ondertrouwd : Teunis Ariesen en
Dorothea Josephine Molijn ; Rudolf
van Es en Catharina Maria Agnes Zon-
neveld.

getrouwd : Jovan Mirkovic en Koer-
tina Hendrika van Wijk; Cornelis Ko-
per en Aleida Tegina Maria Ottho.

b el a n g rij k e a d r esseïi

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 - 12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor •
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

De bode riskeerde zijn vingers door
de deur, die Attema krachtig wilde
dichttrekken, af te remmen.
Openbaar begrip voor zijn daad kreeg
Attema van zijn fraktiegenoot Gielen,
maar ook van Ter Veer (vda) die een
eventuele motie van Van der Moolen
(pvda), om de spreekprocedure goed
te regelen, zou steunen.



groeten uit zandvoort

Het is deze maand
vijf en zeventig jaar
geleden dat Zand-
voort voor de Am-
sterdammers recht-
streeks per tram
bereikbaar werd,
een gebeurtenis die
er toe heeft geleid
dat ome badplaats
een geliefd doel
werd voor dagjes-
mensen uit de
hoofdstad.

ontmoetingsdag '79
werd grandioos gebeuren
De ontmoetingsdag voor langdurig zie-
ken, gehandikapten en bejaarden die
woensdag in de Van Pagéehal werd
gehouden behoort tot het verleden, en
wat belangrijker is, het werd een gran-
dioos gebeuren.

Mevrouw Van Maris-Beute en haar
medewerksters zullen na afloop onge-
twijfeld een zucht van voldoening maar
ook van opluchting hebben geslaakt,
want in haar welkomstwoord liet de
voorzitster wel even doorschemeren
dat er heel wat komt kijken eer de
grote, uit 600 stukjes bestaande puz-
zel, waarmee zij de Ontmoetingsdag
vergeleek, af is. Er rijzen altijd vragen'.
"Kunnen we weer voldoende hulp

mevr, kraan-meeth

krijgen ? Zal ons eigen rnuziek-trio
Norman Smith weer present zijn ? "
En hoewel het komité minder be-
schroomd is dan vroeger om een be-
roep op anderen te doen is het toch
wel een geruststellende' gedachte
wanneer er positief worot gereageerd,
zodat er weer gerekend kan worden
op d'e hulp van het Rode Kruis, op
de prachtige bloemversieringen, in uit-
bundige herfsttinten aangebracht langs
de wanden en in smaakvolle stukjes op
de tafels, en op de medewerking van
het gemeentebestuur door het beschik-
baar stellen van de Van Pagéehal.
Burgemeester Machielsen, die vanuit
zijn werkkamer neerblikt op het Raad-
huisplein met zijn witte banken waar
de zandvoorters elkaar ontmoeten, zag
deze banken vandaag symbolies staan
in de Van Pagéehal, ook een ontmoe-
tingscentrum, zij het doorgaans van
jongere mensen dan wij, aldus de heer
Machielsen, die het uniek noemde dat
dankzij een groot aantal vrijwilligers
deze dag gerealiseerd kon worden ("Ik
noem geen namen maar u weet wie de
presidente is"). Daarna kondigde de
burgemeester de Radiostad Comedie,
bestaande uit Gerard van Krevelen,
Jetty Cantor en Maarten Kapteyn, aan
en als oud-Hilversummer-deed het hem
beslist wel iets, dat juist zij hun mede-
werking aan de zandvoortse Ontmoe-
tingsdag wilden geven. Pianist Gerard
van Krevelen wist met een medley
waarin o.a. "Music Maestro please",
"Zwei Herzen in dreiviertel Takt".
"Ich tanze mit dir in den Himmel Hin-
ein" en "Das gibt's nur einmal" direkt
het ijs te breken en Maarten Kapteyn
oogstte veel sukses met "Dieuwertje
Diekema", een parod'e van Kees Stip
op Werumeus Buning's "Maria Lecina".
Zijn vrouw Jetty Cantor had zowel
haar liedje (o.a. van Dirk Witte) als
haar konference aangepast aan haar
gehoor. Begrijpelijk dat een artiste tij-
dens een optreden niet afgeleid wil
worden en haar verzoek om met heen
en weer lopen even te wachten was
dan ook heel redelijk. Jammer dat er
niet noemenswaard gevolg aan werd

gegeven. Met hersengymnastiek waar-
bij een échte Mieke de stand bij hield
en de sketch "Laat bezoek" werd het
optreden van de Radiostad Comedie
voor de pauze besloten. Ook het twee-
de optreden waarin Maarten Kapteyn
als hommage aan Nap de la Mar "de
Generaal" voordroeg, een paar aanwe-
zigen een door hem en Jetty Cantor
gebrachte sketch moesten naspelen en
de finalisten in de hersengymnastiek
zich konden meten, viel bijzonder in
de smaak.
Het was opnieuw het Trio Norman
Smith uit Haarlem dat met zijn beken-
de, goed in het gehoor liggende en knap
gespeelde achtergrondmuziek een fijne
stemming bracht. Voortreffelijke be-
roepsmusici die ieder jaar weer hun
belangeloze medewerking aan de Ont-
moetingsdag geven.
Na de lunch die, evenals de voorafgaan-
de kulinaire geneugten, niets te wensen
overliet en waarvoor de met een "K"
gedekoreerde dames de hele dag in de
weer waren, volgde een optreden van
leerlingen van het Dans- en Balletcen-
trum van Gemma en John de Boer.
Vanzelfsprekend waren de hummels
van drie en vier jaar in hun rose tutu's
vertederend zoals ze lopend op de
maat van de muziek armbewegingen
maakten om daarna de op het podium
verspreid liggende papieren bloemen
(door welfarevrijwilligers van het ro-
de kruis bij honderden voor de ont-
moetingsdag vervaardigd) uitte reiken,
daarbij geholpen door wat oudere leer-
lingen, die de beginselen van de dans-
kunst iets meer onder de knie hadden.
Uit de demonstratieklas van jazz-ballet
leerlingen waren een paar groepjes ge-
selekteerd die een drietal dansen in
een choreografie van Gemma de Boer
voortreffelijk uitvoerden, een optre-
den dat werd besloten met een groot-

se finale. Begrijpelijk dat hun optreden
een warm onthaal kreeg. We blijven
nog even bij de jeugd want ook de 3e,
4e en 5e klas van de Nicolaasschool
leverden een bijdrage. Onder leiding
van Maarten Bothe, een leerkracht
van de school, zongen ze een aantal
liederen, waaronder het ter gelegen-
heid van de zeventigste verjaardag van
de koningin gekomponeerde "Juliana".
Na hun programma te hebben afge-
werkt mengden de kinderen zich on-
der de aanwezigen, overhandigden bal-
lonnen, waarna alle nummers, maar
nu door jong en oud samen, nog eens
werden herhaald. Maarten Bothe toon-
de zich een vaardig dirigent van het
massale koor. Het liep uit op een blij-
de happening, helemaal passend in
het kader van deze blijde dag.

ONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER
MOET OP JONGERE LEEFTIJD

Tijdens de raadsvergadering van j.l.
dinsdag werd wethouder Van der Mije
(cda) aangevallen door de raadsleden
Wind (pvda) en de Jong (vvd) over
zijn weinig aktieve beleid t.a.v. het
onderzoek naar baarmoederhalskan-
ker bij zandvoortse vrouwen.

Dat onderzoek zal 22 en 23 november
gehouden worden bij vrouwen van 35
tot 54 jaar, die geboren zijn in de jaren
1944, 1941, 1938, 1932, 1929 en 1926.
In totaal komen ca. 645 zandvoortse
vrouwen voor dit vrijwillige onderzoek
in aanmerking. Er zullen uitstrjjkjes ge-
maakt worden in een mobiele onder-
zoekskamer die zal worden opgesteld

' voor de deur van het Gezondheidscen-
trum. De eigen bijdragen van de vrou-
wen is gesteld op f. 15,--, de gemeente
zal f..5,- subsidiëren en het Rijk zal
de laboratoriumkosten (f. 24,50) voor
zijn rekening nemen.
De dames Wind en De Jong hebben al
eerder hun wens aan de wethouder
kenbaar gemaakt dat het onderzoek
ook bij vrouwen van 18 tot ca 25 jaar
zou worden gehouden, omdat geble-
ken is dat reeds in die leeftijdskatego-
rie gezien kan worden of vrouwen een
verhoogd risiko lopen baarmoederhals-
kanker te krijgen. Mevrouw De Jong
heeft zelfs een brief naar haar partij-
genoten in de tweede kamer gestuurd
om hen op te wekken te bevorderen
dat de overheidsbijdrage ook voor de
18 tot 25 jarigen te laten gelden. In de
gemeenteraad drong-zij er bij de andere
partijen op aan het zelfde bij hun par-
tijgenoten'in de tweede kamer te doen.
V.d. Mije heeft zich wegens die ekstra
laboratoriumkosten tot nu toe voor-
zichtig opgesteld, en bovendien moest
hij nog steeds bij de zandvoortse huis-
artsen inlichtingen inwinnen over de
gewenste leeftijdsgrenzen. Die kon de
dokter in de zaal, Flieringa, hem direkt
geven : 18 tot 23 jaar. Weinig belet de
wethouder dus nog om zich niet lan-
ger "achter het Ministerie van Volks-
gezondheid te verschuilen" (De Jong)
en met voorstellen te komen om het
onderzoek bij jongere vrouwen mo-
gelijk te maken.

kerkdiensten
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GEMEENTEBESTUUR BLIJFT VASTHOUDEN
AAN PLEK VOOR NIEUW POLITIEBURO

In een door grof spel en talrijke inci-
denten ontsierde wedstrijd heeft TZB
zondagmiddag 0-0 gelijk gespeeld te-
gen Alliance. De vrees om een neder-
laag te lijden zal er bij de twee elftal-
len zo diep in dat er van voetbal wei-
nig of niets terecht kwam. Een abso-
luut dieptepunt werd in de laatste
fase van het duel bere'kt toen de spe-
lers met elkaar op de vuist gingen.
Twee kemphanen, een voetballer van
Alliance en een speler van TZB, wer-
den door de arbiter uit het veld ge-
stuurd. Op de valreep van de ontmoe-
ting moest nog een speler van het
zandvoortse team het strijdperk ver-
laten. Enig lichtpuntje in deze droeve
affaire was een schitterende redding
door doelman Bram Puls. Een door
Alliance geschoten penalty wist hij
uit zijn doel te houden en tot
hoekschop te verwerken. Dat gebeurde
enkele ogenblikken voor de scheids-
rechter het eindsignaal floot.

B en w van Zafidvoort blijven vasthouden aan het terrein van Sterre der Zee op
de hoek van de Hogeweg / Brederodestraat als lokatie voor de bouw van een
nieuw politieburo. In een gisteren aan de leden van de gemeenteraad gezonden
nota zetten zij nog eens uiteen waarom zij dit de meest geschikte plek voor
het kompleks achten. De nota zal op dinsdag 27 november a.s. tijdens een
plenaire zitting van alle raadskommissies worden behandeld. Het kollege wil
zo mogelijk nog aan het eind van dit jaar een principe-uitspraak van de ge-
meenteraad over de plaats waar het nieuwe buro moet verrijzen. In een van
onze eerstvolgende nummers komen'wij nader op de inhoud van de nota
terug.

HERVORMDE KERK
zondag 28 oktober a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru

mmv. Willem Lekkerkerker,
trompet.

Jeugd kapel
10.30 uur : jeugdhuis, mevr. G. Koper-

Molenaar.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri-

cum.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 oktober a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 28 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10/45 uur : eucharistieviering metSt.

Caecilïakoor.

PROTESTANTENBOND
zondag 28 oktober a.s.:
10.30 uur : Niko van Noordenne en

Jan Hamer;thema:liefde.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 oktober a.s.
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435,
tel. 23 82.

( I.M. )

•• CIRCUIT VAN
WNDVOOBT
ACTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. NED. AUTORENSPORT VER.
ledendag

Ma. GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde rijvaardigheid

Di. FELIX - BONZO
klantendag

Wo. GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde rijvaardigheid

Do. ALPfflNE CLUB LE TURBOT
ledendag

Vr. POLITIE UTRECHT
rijvaardigheidscursus

Za. CENAV RENSPORTSCHOOL
RENSPORTSCHOOL ZAND-
VOORT
opleiding voor racelicentie

Inlichtingen tel. 8284 .

Burgemeester Machielsen kon afgelo-,
pen dinsdag de raadsvergadering ope-
nen met de mededeling dat GS het
door de raad gevoteerde krediet van
f. 4,4 miljoen voor de bouw van de
uitbreiding van het raadhuis had
goedgekeurd. De raad reageerde lauw,
wellicht indachtig de paar ekstra ton-
netjes die Flieringa in zijn glazen bol
had zien opdoemen.

Tijdens de zelfde vergadering kondigde
wethouder v.d. Mije op vragen van de
socialiste Wind aan, dat hij het werkbe-
zoek van de zandvoortse kommissie
voor maatschappelijk welzijn aan hun
kollega's in Leiderdorp in een beslo-
ten zitting van de kommissie wilde
bespreken. Als argument droeg hij
daar voor aan, dat ook het bezoek een
besloten karakter had gehad. Er licht
echter een verzoek van twee leden van
de kommissie om het openbaar te
doen, er is helemaal niets geheimzin-
nigs gebeurd in Leiderdorp, er is be-
sproken hoe de sociale dienst in Lei-
derdorp al 8 jaar funktioneert. Even-
tuele namen hoeven daarbij niet ge-
noemd te worden,,en voor de zeker-
heid zou een-telefoontje naar Leider-
dorp voldoende zijn om te weten te

. komen of daar wellicht een openbare
bespreking van het bezoek op moei-
liikheden zou stuiten.
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in Luis Bunuels 'Cet Obscur Object du
desir' welke morgenavond door Film-
inn Zandvoort wordt vertoond in de
openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg. De voorstelling begint om 9 uur
en wordt onderbroken door een koffie-
en frisdrankenpauze.

Een oudere man (Fernando Rey) wordt
verliefd op een meisje van 18 (afwis-
selend gespeeld door Carolë Bouquet en
Angela Molina). Aanvankelijk is zij als
dienstbode bij hem in dienst. Zij weert
zijn avances af. Later gaat hij haar bij
haar moeder thujs opzoeken en de moe-
der ziet wel iets in de belangstelling van
deze gefortuneerde gentleman voor
haar dochter. Deze laatste geeft hem
ten slotte een beetje toe, echter nooit
helemaal. Het blijft voor hem een frus-
trerende relatie, die hij met traditioneel-
burgelijke middelen, n.l. het geven van
steeds grotere kado's, probeert te ver-
beteren. Ten slotte doet hij haar een
huis in Valencia kado maar als hij haar
daar zal komen bezoeken, laat zij hem
voor de deur staan en tergt hem met
een jonge minnaar.

Dit verhaal wordt sterk gerelativeerd
doordat het slachtoffer het verhaal
gedurende een lange reis in de trein
aan z'n medepassagiers vertelt. Zodoen-
de krijgt de altijd sterk naar het absur-
de tenderende humor van Bunuel alle
ruimte. Het meisje is ook in de trein
en als men eenmaal op de plaats van
bestemming is aangekomen, gaan ze
toch samen de stad weer in. De em-
mers water, die zij intussen over el-
kaars hoofd hebben uitgestort, heb-
ben het vuur der liefde toch niet kun-
nen bekoelen.
Van de ondergang van het burgelijke
miljeu, waarin alles zich afspeelt, ge-
tuigen voortdurende bomaanslagen,
waarvoor de 'bevrijdingsbeweging van
het Kindeke Jezus' de verantwoorde-
lijkheid opeist. Men proeft bij Bunuel
voortdurend de grondgedachte, dat de
ene mens niet over de andere mag heer-
sen, niet de bourgeoisie over het prole-
tariaat, niet de man over de vrouw. Dat
Bunuel zijn radikale ideeën niet met
fanatisme maar met liefde en humor
overdraagt, maakt ze alleen maar nog
doeltreffender.

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Bij de dienst van publieke werken kan worden geplaatst een

administratief medewerk(st)er
De te benoemen functionaris zal, ter assistentie van de directeur,
de chef tekenkamer en de administrateur, worden belast met het
opstellen van brieven en rapporten en andere werkzaamheden van
administratieve, organisatorische en coördinerende aard.

Vereist is een V.W.O.- of H.B.O.-opleiding (diploma Gymnasium,
H.B.S., Atheneum of H.E.A.O.), terwijl ervaring bij een technisch
(overheids-) bedrijf tot aanbeveling strekt.

. Alhoewel betrokkene zelfstandig moet kunnen werken, wordt -
i.v.m. de samenwerking met functionarissen van verschillende
disciplines - van kandidaten verwacht dat zij beschikken over
goede contactuele en redactionele vaardigheden.

Aanstelling zal plaats hebben in de rang van commies A
(salaris per 1 juli 1979 van f 2.895,- tot f 3.464,-- per maand,
de vakantietoelage bedraagt 8 o/o).
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Bevordering tot hoofdcommies (salaris per 1 juli 1979
f 3.110,-- tot f 3.981,-- per maand) is in de toekomst niet
uitgesloten.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de
directeur van de dienst van publieke werken. Raadhuisplein
4, 2042 L R Zandvoort.

Installatie bureau
GROENEIIEIN

omroepers

Aangeboden :
POSTZEGEL

VERZAMELING
Ned. Overz. gebiedsdelen,
gest. en postfr„in album.
Waarde vlg. cath. NV v.P.
1978 méér dan f. 850,-.

Prijs f. 500,-
Tel. 02507 - 6613

WEGGELOPEN
Poes (lapjes), l jr.' oud. omg.
Flemingstraat.
Tegen beloning terug te be-
zorgen tel. 7940.

Veilinggebouw
"DÉ WITTE ZWAAN'

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

Te koop MAZDA 818 coupé
bj.'73, rood f. 300,-.
Telefoon 6033 na 18 uur.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zi/n wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. •' '
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein

.2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker •
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorpa-
plem 2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie: en
handelsdrukwerk.

\F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat .2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

CÏ3
üdNBM
'jdMCC.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voorgaan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties' Assurantiën Hypotheken

• Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.jj.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

Visrestaurant
Duiveiwoorden

vraagt voor direkt
HUISHOUDELIJKE

HULPEN
Telefoon 56 88

HALTESTRAAT 49 ZANOVOORT

Vcor ons filiaal te Zandvoort zoeken wij
een

AKTIEF ECHTPAAR
Man voor de buitendienst,
echtgenote voor de winkel.
Woningruil verplicht.
Aantrekkelijke
voorwaarden.

One Hour
Cleaning Service l CHW. WASStRU-vtsvoto

Houtplein 22 - Haarlem - tel. 023-311902

Jonge alleenstaande ARTS zoekt

WOONRUIMTE
gedurende de wintermaanden; bijvoor-
beeld uw leegstaande etage van de zomer-
verhuur.
H.G.M. van Engelen, tel. 020-939122.

Haal warmte en kleur in uw huis '
bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U v.indt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 85, tel. 2060

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

JLC. U6t* 2638

kompocé
kostuums

3 DELIG

KERKSTR.20 • T£L:3136

TEL.02507 8484•x-
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ZIJN TOTAAL VERNIEUWDE
j^ WINKEL

MET GRANDIOZE KOOPJES
EN FRAAI KADO VOOR U!

Jij aankoop t.w.v. f 25,- ontvangt U
GRATIS een fraaie porseleinen
kop en schotel (max. 3 stuks)

Aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 30 oktober
Zolang de voorraad strekt.

l Roestvnj edelstalen pannen
model Desiree. geschikt voor gas

i en elektra
l Kookpan
' 22 cm
| 20 cm 0

18 cm 0
l 16 cm 0

Fluitketel 2 liter
Steelpan 14 cm 0 37.50

B.K. prijs Onze prijs
81.75 46.50
68.50 39.75
57.75 36.50
51.75 32.50
52.- 27.50

Dankzij de anti-aanbak-
laag is invetten overbodig
bij deze royale aluminium
polfertjespan van Koopmans
Met besiagflakon, houten
vorkies en recept

Licht verrijdbaar
voorraidrek op handige
zwenkwieltjes. Is in
modern beige-brum en
vormt een praktische
bergplaats

Leifheit vloerwisser met
handig uitwringmecha-
nisme en sterke spons.
Komt m elke hoek en
voorkomt pijnlijke knieën.
Lellheit prijs 25.50

F Uit onze poppenfamilie:
j Pop met porseleinen hoofd.
J handjes en voetjes en
[gekleed m
[zacht velours 12.95
L In gebloemd
( j u r k j e
l slechts

Telelooncassette voor onder
de teleloon. Even drukken
op de gewenste toets en het
juiste adres verschijnt.
Nu met notitie-boekje

Metalen schuitbroodtrommel
in de moderne kleur-
kombmatie donkerbruin/
lichtbruin. Uiterst prak-
tisch in gebruik en
voorzien van stootrand
en ventilatie-
openingen

Kunststof isoleerkan met
rode stip, schenkt zonder
deksel te verwijderen.
Inhoud ca. 1 liter, kleur
beige-bruin

POES-PBIVÈ. Een eigen
"home" voor uw huisdier
met als voordeel dat
luchtjes en kattenkorrels
erin blijven.
Kap afneembaar

Tornado hobbyboxen.
Handig voor het opbergen
van duizend en één dingen.

Tornado prijs 14,75

Originele bamboe
kledinghangers.
Normaal per stuk 1.95
Nu in onze. feestaktie

Schitterende porseleinen
kop en schotels van Engels
Bone China. Stijlvolle
modellen met fraaie
dekors
In de feestaktie
van 9.95

120-delig talelservies van ro-
I buust aardewerk Is vaat-
iwasrnachinebestendig en
l echt iets voor het dagelijks
f gebruik. Nu 18 borden en 2
i serveerschalen
[als

Tornado strijkplank. Strijkt
sneller dankzij het
"expanded metal" stnjk-
vlak. Onderstel op hoogte
instelbaar.
Tornado prijs 69.50

Pyrex vlam- en vuurvaste
glazen theepot m bijzonder
aparte uitvoering, afgezet
met roestvnj stalen sier-
band. Kapaciteit 6 kopjes.
Pyrex prijs 32.50

Vensterdekoratie van glas
in lood. Geeft binnen een
fraaie lichtval en buiten
een sfeervol beeld.

24-dlg. glasservies, model
Ambiance De samenstel-
Img hiervan is:
6 bier-, 6 wijn-, 6 port/
sherry- en 6 bitterglazen.
Adviesprijs 61.30
Onze
°r'is «S R

Tornado super-droogrek
met 29 meter drooglengte
op roestvrij geplastifi-
ceerde lijnen. Zijkanten
apart uitklapbaar.
Tornado prijs 74.50

30-delige "Louvre" echt
kristallen drlnkservies
bestaande uit: 6 bier-.
6 wijn-, 6 sherry-, 6 bitter-
en 6 likeurgazen.
Adviesprijs 150.60

Onze
prijs

Regulateursklok
authentiek
houten
model
met
sonoor
klinkende
gongslag
op hele
en halve
uren.
Een en
dertig
dagen
uurwerk
Lengte
86 cm Winky Blinky

het
marionetten-
knuffeldier.
Maakt
moeiteloos
alle
bewegingen
aan de
hand
van
groot of
klein

Bij besteding aan speelgoed
t.w.v. f 15,-ontvangt U GRATIS
een houten
boter-, kaas- en eierenspel
(t.w.v.f3,-J

Echt lederen voetbal.
32 pannel. maat 5.
NUÏ •

_
Echt kristallen vaasje
(24 Pbo) van Cristal d'
Arques. Lengte 17 cm.
op voet.
Nu voor een donkerende
prijs van 8.95
voor

Draaiplaleau's van afwas-
baar kunststof. Ideale
ruimtebesparende berg-
plaats voor al uw kruidea-
potjes
Dubbele
uitvoering
Enkel
plateau

Staal geëmailleerde, bruine
braadpannon met roestvrij
stalen beschermband.
Geschikt voor gas en elek-
tra. 26 cm. 0 18.95
24 cm. 0 16.95
22 cm.

Kalorik lichtgwicht
strijkijzer met kontrole-
licht en instelknop voor
juiste temperatuur-keuze.
1 jaar garantie.
Kalorik prijs 36.-

Onze
prijs

LAATSTE KA«SI
Fietsrellektor. Is noodzaak
denkend aan uw persoon-
lijke veiligheid. Wettelijk
goedgekeurd.
Inkl. montage-materiaal

Slechts

"De gigant noemen wij
deze reus van een afvalbak
m beige-bruin. Geeft royaal
de ruimte aan een
huisvuilzak

6-delige serveerset.
bestaande uit vuurvast
glazen schenkkan met 4
glazen m houder op
dienblad.
Als
opening s-
stunt

ZILVIUM

Gero Zilvium cassette, model 281. Nu door enorm prijs-
voordeel binnen ieders bereik! Deze verzilverde42-dlg.
cassette, is voorzien van zeer fijne gravering op ieder
onderdeel. In luxe houten lade en met volledige
Gero kwaliteits garantie,
Gero prijs 1.355.80
Uw zilverend voordeel 660.80

Blokker prijs

Pnncpal repeteerwekker met
verlichte wijzerplaat.
Alarm kan zich elke tien
minuten herhalen.
Nu voor de speciale prijs
van

8-dlg. schuilladenset voor
het opbergen van alles en
nog wat. O.a. spijkers en
schroeven maar ook voor
spaarzegels, bonnen enz.
Eenvoudig aan de wand te
bevestigen gt>

Schitterende "Brasil" servieskombinatie. Dit grandioze
vaatwasbestendige 36-delige porseleinen servies met
sfeervol dekor bestaande uit: 1 dekschaal, 2 salade- of
aardappelschalen, 1 sauskom, 1 vleesschotel, 6 platte.,
6 diepe- en B dessertborden. 1 broodschaal, 1 boter-
vloot, 2 vleeswarenschaaltjes, 1 theepot, 1 melkkan,
1 suikerpot en 6 kop en schotels.
Adviesprijs 398.-
Nu als komplel set voor maar

f Kinderfiets met
verstelbaar zadel en
beschermende kettmgkast.
Adviesprijs 129.50
Onze
prijs

Tankslig.
Fasinerend spel van

M.B., dat zicti afspeelt op.
een realistisch strijdtoneel
Van 37.50.
voor —

Scrabble. het bekende
boeiende woordspel.
Adviesprijs 29.95

Onze
prijs

Mini-movie een komplete
film-viewer die m

gewegende beelden een
echte tekenfilm

weergeeft.
• Keuze uit vele films
zoals o.a. Spider Man

16.95
Met gratis
extra filmcassette

Smdy pop.
Is erg lief gekleed
en heeft echte
slaapogen.

Beweegbare pop op (iets.
Een voltte tiener die
natuurgetrouw bewegend
zo wegfiets op dit te gekke
rijwiel a»

Afd. schrijfwaren

s c i t s 0.25
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natuurvrienden vrezen
aantasting kostverlorenpark

De Stichting voor christelijk onderwijs
in Zandvoort heeft t.b.v. de aanleg van
een sportveld in het duinterrein achter
de chr. mavoschool aan de Sophiaweg
een aanvraag bij gedeputeerde staten
ingediend voor het mogen verrichten
van de ontgrondingswerkzaamheden
die nodig zijn voor de realisering van
het projekt. Dit verzoek van het
schoolbestuur ligt tot eind van deze
maand voor iedere burger ter inzage op
het gemeentelijk buro van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening. B e'n
w hebben dit vier weken geleden door-

middel van een officiële bekendma-
king in de plaatselijke bladen en de
regionale pers gepubliceerd.
In een brief aan het gemeentebestuur
wordt het door de Stichting Behoud
Kostverlorenpark echter betreurd dat
het de stichting niet rechtstreeks van
de plannen voor de aanleg van het
sportveld op de hoogte heeft gebracht,
aangezien deze voorziening grenst aan
het natuur- en rekreatiegebied Kost-
verlorenpark. De stichting wil in ver-
band met het edukatieve karakter
van het projekt geen bezwaarschrift

tegen de aanvraag voor ontgronding
indienen, maar stelt met leedwezen
vast.dat er in Zandvoort opnieuw
een stuk duinterrein verloren gaat.
Voorts spreekt Behoud Kostverloren-
park de vrees uit dat de toestemming
voor de aanleg van het sportterrein de
weg opent voor soortgelijke voorzie-
nigen in het nabijgelegen park. Het
stichtingsbestuur verlangt een ondub-

'' belzinnige uitspraak van de gemeente
dat hiervan nu en in de toekomst
geen sprake zal zijn.

een engelse tuin in zandvoort
red je niet...
De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw-
en Plantkunde (ondanks de toegestane
inkrimping van de naam nog steeds een
mond vol, zeker wanneer je bedenkt
dat er ook nog "afdeling Zandvoort-
Bentveld" bij hoort) hield vrijdaga-
vond in hotel Keur haar najaars-bijeen-
kornst.

Behalve de uitslag van de tuinkeurin-
gen stond er een causerie van de heer
A. Jager uit Aerdenhout op het pro-
gramma. De heer Jager, een deskundi-

mevr, kraan-meeth

ge bij uitstek, wiens interessante cau-
serieën over alles wat groeit en bloeit
velen zich nog levendig zullen herin-
neren, had met "De mogelijkheden en
de onmogelijkheden in een zandvoort-
se tuin" een wel heel ondankbaar on-
derwerp gekozen. Wanneer we goed
geluisterd hebben zijn de onmogelijk-
heden namelijk ver in de meerderheid.
Grond, wind en zout zijn de faktoren
waarmee in onze kustplaats rekening
moet worden gehouden en bij het aan-
leggen van een tuin kan men het beste
uitgaan van materiaal dat in de duinen
groeit, zoals de abeel, duindoorn, vlier,
els en eik. Duindoorn, meidoorn en
vlier kunnen betrekkelijk goed tegen
de zoute wind en wanneer van deza,
struiken eerst een singel wordt opge-
bouwd kunnen daartegen vaste plan-
ten worden neergezet. Wel met hard
en grijd blad, die houden het zout na-
melijk niet te veel vast. Verbetering
van de grond kan verkregen worden
door toevoeging van stalmest en humus,
die het vocht en het voedsel vasthou-
den. "Probeer niet een engelse tuin
te maken, dat red je niet" aldus de ,
heer Jager, die verder van mening is dal
een gazon niet in een duinlandschap

past. Mochten tuinliefhebbers het toch
willen proberen dan adviseert hij in
ieder geval te werken met soorten gras
die tegen het zout kunnen. Zeedistels
doen het hier uitstekend, maar in een
voortuintje passen ze niet, en een prq-
nus die het prachtig doet zolang hij
klein is moet na tien jaar worden opge-
ruimd omdat er dan alleen nog blad is
overgebleven. Een berk houdt van
vochtige grond en heeft een kans op
een laag gelegen plek, maar beslist niet
aan de boulevard. "Rondom kijkend
kunt u de mogelijkheden zien. De on-
mogelijkheden komt u te weten door
schade en schande" aldus de heer Ja-
ger, door wiens woorden de burgemees-
ter de moed in de schoenen zonk om
nu nog een tuin te maken. Het was de
heer Machielsen trouwens een raadsel
waarom juist hij, wiens tuin bestaat
uit tegels en onkruid, de prijzen uit
moest reiken. Desondanks kweet de
eerste'burger zich enthousiast en met
verve van zijn taak. (De namen van
de prijswinnaars vermelden wij aan
het slot van dit artikel).
De heer Davids, hoofd van de jury-kom-
missie, voerde na de pauze het woord
en vertelde hoe deze kommissie bij
haar beoordeling te werk was gegaan,
daarbij een warm pleidooi houdend
voor uitbreiding van het aantal juryle-
den. Het was jammer dat de heer Da-
vids bij de beschrijving van bijzonder
mooie tuinen niet, zoals andere jaren,
dia's vertoonde. De aanwezige konden
zich er nu moeilijk een voorstelling
van maken. Maar goed nieuws : de vol-
gende keer staan zijn diaseries weer op
het programma !
De nestor van de plaatselijke hover-
niers, de heer P. van Kleeff, was van
mening dat bij de aanlag van een tuin
in Zandvoort geen richtlijnen zijn.te
geven, "ledere plek, iedere straat is

weer anders". In tuinen waar hij vroe-
ger karren schelpen deponeerden met
alleen een plekje vrij voor een perkje
met geraniums prijken nu de mooiste
gazons. De noordenwind gooit alles in
de war maar desondanks zijn er heel
mooie achtertuinen aan de boulevard.
En wat de toekomstige tuin van het
burgemeestersgezin betreft wilde de
heer Van Kleeff wel vertellen dat op
deze beschutte plek alles te bereiken
is. "Daar is werkelijk alles mogelijk"
aldus de vakman met jarenlange erva-
ring, daarmee de burgemeester een
hart onder de riem stekend.

Winnaars tuinkeuringen :
eerste'prijs : J.H. Hanrath, Patrijzen-
straat 18a ; M.J. Duisterhof, Prins Mau-
ritsstraat 2 ; Mevrouw T. Drenth, Ho-
geweg 43; P. Bakker, Julianaweg 16 ;
P. Aaij, A.J. v.d. Moolenstraat 2 ; J.A.
Keesman, Treubstraat 19 ; A. Aarts,
Parnassialaan 27, Bentveld,
tweede prijs : N. Balledux, M. Mole-
naarstraat 6 ;J.H. van Dorth, Dr.
Schaepmanstraat 13 ; J.F.W. Veldwisch,
Dorpsplein 9 ; mevr. D. Willemse-de
Nobel, Wilhelminaweg 14; P.J. de Roo-
de, Jacob Catsstraat 14; R. Gatsma, Lin-
naeusstraat 7 en F.L. Witkamp, Zand-
voortselaan 151.
derde prijs : P.A.H. Saueressig, Lijster-
straat 6a ; B. Boon, Marisstraat 44 ; Th.
M..Greeven, Burg. Engelbertstraat 7 ;
W. van der Mije, Wilhelminaweg 4 ;
E. Kerkman, Vondellaan 1 ; P.G. Heken
Linnaeusstraat 1 en A. v.d. Veld, Zand-
voortselaan 169.
eervolle vermeldingen : Th. J. Hoog-
lander, Zr. Dina Bronderstraat 16 ; A.
de Vries, Frans Zwaanstraat 88; W.M.B.
Bosman, Corn. v.d. Werffstraat 10 ; W.
J. v.d. Heydt, Cort.v.d. ündenstraat 14;
W.H.Th. Bossink, Mr. Troelstrastraat 37;
C.A.Boon Prinsesseweg 31 en W.L. Se-

gemeente
zandvoort

Aan de hand van onderstaande criteria kan nagegaan worden voor
welk type woning woonvergunning wordt verleend.

1. a. alleenstaanden (jonger dan 65 jaar):
duplexwoningen metten hoogste 2 kamers

SS-Tbovenwoning-n ] -t ten hoogste 3 kamers

b. bejaarde echtparen of daarmede gelijkgestelden:
idem en 2-kamer bejaardenwoningen

2. bejaarde echtparen of daarmede gelijkgestelden:
duplexwoningen
bejaardenwoningen
flatwoningen ~| met ten hoogste 3 kamers
beneden- en bovenwonmgen _]
eengezinswoningen die qua indeling of aantal kamers niet of
minder geschikt zijn voor bewoning door gezinnen bestaande uit
meer dan twee personen.

3. echtparen jonger dan 65 jaar, waarvan de vrouw ouder is dan
40 jaar, zonder kinderen:
duplexwoningen
flatwoningen ~~j
beneden- en bovenwoningen _]
eengezinswoningen, uitsluitend die qua indeling of aantal
kamers niet of minder geschikt zijn voor bewoning door
gezinnen bestaande uit meer dan twee personen.

4. echtparen waarvan de vrouw jonger is dan 40 jaar, zonder
kinderen;
aflopende gezinnen met 1 kind;
onvolledige gezinnen met 1 kind:

duplexwoningen l ongeacht het aantal kamers
beneden-of bovenwoningen _J
flatwoningen metten hoogste 4 kamers
eengezinswoningen met ten hoogste 3 kamers.

met ten hoogste 3 kamers

5. jonge gezinnen met tenminste 1 kind;
onvolledige gezinnen met tenminste 2 kinderen:
duplexwoningen ~~|
beneden- en bovenwoningen ongeacht het aantal kamers
flatwoningen _|
eengezinswoningen met ten hoogste 4 kamers

6. gezinnen met tenminste 2 kinderen;
onvolledige gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen:
beneden- en bovenwoningen ~~|
flatwoningen ongeacht het aantal kamers
eengezinswoningen _]

7. samenwoning
duplexwoningen H h
flatwoningen _) a

beneden- en bovenwoningen met ten hoogste 3 kamers
eengezinwoningen uitsluitend die qua indeling of aantal kamers
niet of minder geschikt zijn voor bewoning door meer dan twee
personen.

ARCHEOLOGIESE VONDSTEN
IN DE NOORDBUURT

Zover is het nog niet. Maar het gemeen-
telijk apparaat en de graafmachinisten,
die bij de vernieuwing van de riolering
in de Noordbuurt betrokken zijn, moe-
ten er wel op bedacht zijn. De Noord-
buurt is gebouwd op het oudste deel
van Zandvoort en bij de vernieuwing
van de riolering zal men dieper graven
dan ooit te voren. Prehistoriese vond-
sten zijn daarbij niet te verwachten,
Zandvoort is ten slotte pas in de 12e
eeuw ontstaan, maar ook zaken uit de
late middeleeuwen en daarna tot pak-
weg 1900 zouden een relatief grote
bijdrage kunnen leveren aan de uiterst
magere kollektie van Zandvoortse
oudheden. De graafmachinisten zullen

eanduoürtee hoeranh

ders, Prinsesseweg 19; Woonerven Ka-
naalstraat. Koningstraat en Willem-
straat; l. Foppen, Julianaweg 10; L.M.
N. Hemelrijk, Juliaaaweg 12 ; J.Ch.C.
Rueter, Wilhelminaweg 46; W.C. Paap,
Potgieterstraat 35 ; W.H. Scheevaas,
Jacob Catsstraat 12 h.; H.M. Kragt,
Reinwardtstraat 3 ; B. Verschoor, Van
Leeuwenhoekstraat 23 ; Boeckaniers-
nest, Zandvoortselaan 187 en R. de
Jong, Zandvoortselaan 269.
bloembakken en gevelversieringen :
J.J. de Vos, Frans Zwaanstraat 86 ;
mevr. G.H.J. Groen, Brederodestraat
82 ; H. van Beem, Hogeweg 47 rd.; C.J.
Roodt, Haarlemmerstraat 68 ; A.N.
Keur, A.J. v.d. Moolenstraat 29 en
mevr. J.J. van Deursen, Zandvoortse-
laan 140.

dan ook gemotiveerd moeten worden
om met hun werkzaamheden te stop-
pen als zij zien dat zij behalve zand
ook andere dingen in hun grijper krij-
gen. De wethouder van Publieke Wer-

ken, of van Culturele Zaken zou al
vast kontakt kunnen zoeken met een
oudheidkundige, zodat snel bekeken
kan worden of er iets waardevols aan
het licht is gebracht. En ten slotte
kunnen ook de bewoners van de
Noordbuurt een oogje in de sleuven
en op de bergen zand houden.
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voeg aan uw gezellig
wonen een nieuwe,
natuurlijke dimensie

en kom eens naar de Haarlemse
Zijlweg waar een voor
Nederland unieke kollektie, héél
ambachtelijk, met de hand
gemaakte massief eiken
meubelen tentoon staat-

bewonder eens, onder het genot
van een gratis kopje koffie,
die.fantastische kollektie leren
banken en -zitelementen,
geniet van die exclusieve,
bijpassende gezellige verlichting
en laat u eens vrijblijvend,
vakkundig adviseren...

ü bent.welkom.

De Boet
zijlweg 9 haarlem (023)320921
Ook de koopavonden geopend.

schaken met plezier
Een kurieus boek heeft na enige jaren
van verkoopmalaise eindelijk de plan-
ken van antikwariaat de Slegte gehaald.
Ook een arme verzamelaar van schaak-
kuriosa zou er zijn of haar voordeel
mee kunnen doen. De titel : Loze Pas-
sie, schaak en de dans des doods, ge-
schreven door ene heer Cockburn. De-
ze prachtige titel staat voor een psy-
cho-analyse van het schaakspel en de
schaker en geeft een goed beeld van
al het schoons dat de freudiaanse we-
tenschap ons te bieden heeft. Het voor-
woord van Donner (van wie anders ? )
snijdt zoals gewoonlijk geen enkel
hout en is dus weer een genoegen om
te lezen. Het boek zelf opent met een
voortreffelijke galerij portretten van
beroemde schaakhelden. Hun ziele-
leed wordt voor u op de snijtafel ge-
legd. Morphy, Steinitz, Lasker, Alje-
chin, Capablanca en niet te vergeten
Fischer zijn eigenlijk, in de woorden
van een beroemd kunstenaar-schaker :
'krankzinnigen van een zekere kwali-
teit, zoals een kunstenaar geacht wordt
te zijn, maar het doorgaans niet is'. Er
staat u natuurlijk nog veel meer te
wachten. Zo is het schaakbocd een
weergave van de gezinsstruktuur, mat-
zetten het vermoorden van de vader,
dameruil een poging om alle vrouwen
te ontwijken. Zoals u zult begrijpen
worden ook kastratie-angst, angst voor
de dood en homoseksualiteit niet ver-
geten. Voor vrouwen is in dit freudiaan-
se spel alleen een rol weggelegd als
bron van veel ellende. Verder wil ik u
nog verklappen dat eks-wereldkam-
pioen Spasski's goede manieren een
aanwijzing zijn voor diep verdrongen
sadistiese neigingen.
Een leuk boek voor diegenen die het
prettig vinden te filosoferen over nut

en onnut van zowel psychoanalyse als
schaken.
Mocht u na zoveel woorden nog zin
hebben uw vader symbolies te ver-
moorden, laat u dan in onderstaand
diagram wit even in zo weinig mogelijk
zetten winnen.

Schouten - Dieks (kampioenschap van
Nederland 1975)
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d'66 zandvoort weer
zelfstandig

nieuws
kort &. klein

Tijdens de "openbare algemene leden-
vergadering van de demokraten'66,
donderdag j.L, is door de sub-afdeling
Zandvoort besloten een voorstel in de
afdeling Zuid-Kennemerland te bren-
gen om die afdeling weer op te split-
sen in de lokale afdelingen Haarlem-
Bloemendaal, Bennebroek, Heemstede
en Zandvoort.

Het is gebleken dat de afdeling Zuid-
Kennemerland slecht funktioneerde,
de lokale sub-afdeling niet van organi-
satoriese of andere steun kón voorzien,
en bovendien een goed kontakt met de
kamerfraktie in Den Haag belemmerde.
Problematies zal daarbij het geringe le-
dental van de afdeling Zandvoort zijn,
ondanks een sterk stijgende elektora-
le belangstelling, terwijl wel volledige
bestuurlijke aktiviteiten ontplooid
moeten worden.
T-.a.v. de aanstaande begrötingsbehan-
deling in de gemeenteraad kondigde
raadslid Van Erp zijn spijt aan over
het niet-realiseren van een gemeente-
lijke afdeling voorlichting. Zonder goe-
de informatie, zo stelde hij, is een goed
burgerlijk funktioneren niet mogelijk.
Hij kon zich evenwel voorstellen, dat
de gemeentelijke voorlichting geen
volledige taak van een ambtenaar kon
zijn, maar dat zou ondervangen kun-
nen worden door een ambtenaar de
helft van zijn tijd aan voorlichting, en
de andere helft aan de inspraak-koördi-
natie te laten besteden.
Verder zal Van Erp er op aandringen
de vergaderingen van de kommissies
voor advies en bijstand te reserveren
voor het stellen van informatieve vra-
gen, en de politieke beschouwingen die
daar bij horen te bewaren voor de be-
grotingsvergadering van de raad. Een
gedachte die wellicht ontsproten is aan
de problemen van zijn 1-mansfraktie
in de raad. Het overbelaste programma
van zijn 1-mansfraktie was in ieder ge-
val de drijfveer tot voorstellen voor
vertegenwoordiging van niet-raadsleden
in de kommissievergaderingen, die hij
in de raad zal brengen. B en w hebben
in een nota over burgerlijke inspraak'en
de openbaarheid van vergaderingen al
laten weten daar niet veel voor te voe-
len. Door de vrijblijvende uitspraken
van zo'n niet-raadslid in de kommissie
wordt de politieke besluitvorming ge-
hinderd, d.w.z. de politieke haalbaar-
heid van voorstellen kan niet meer ge-
peild worden. Wel zou bij uitzondering
een fraktiegenoot kunnen inspringen,
maar ja daar heeft een 1-mansfraktie
niets aan. Toch kan d'66 voor het voor-
stel de steun verwachten van de pvda.

De praktijk van de huidige openbaar-
heid van kommissievergaderingen
kwam ter sprake naar aanleiding van
een vraag van de bezoekende voorzit-
ter van de Zandvoortse pvda t.a.v. de
pogingen van de cda-wethouder v.d.
Mije om het informatiebezoek van de
kommissie voor maatschappelijk wei-
zijn aan kollega's in Leiderdorp in een
besloten zitting te behandelen. Van
Erp bleef konsekwent in zijn houding
die vergaderingen te willen beperken
tot het stellen van informatieve vragen.
Hij zei tijderis de laatste raadsvergade-
ring geen argumenten vóór een beslo-
ten vergadering gehoord te hebben,
maar ook niet vóór openbaarheid.
Maar hij zag zo wje zo geen nut in
het bespreken van ervaringen in Lei-
derdorp (waar hij overigens zelf niet
naar toe is geweest). Wellicht was die
beslotenheid een onderdeel van de
vertragingstaktiek van de wethouder
t.a.v. de reorganisatie van de zandvoort-
se sociale dienst en het betrekken van
burgers in een in te stellen bijstands-
kollege.

Van Erp: Alleen, maar niet eenzaam

Inderdaad, maar door zich te beper-
ken tot het stellen van informatieve
vragen en verder de voorstellen van
b en w af te wachten en door niet mee
te gaan op informatief werkbezoek le-
vert de 66-demokraat wel de voedings-
bodem voor dat soort vertragingstak-
tieken. En bovendien, had hij zelf niet
gesteld dat een goed burgerlijk funk-
tioneren niet mogelijk is zonder goe-
de informatie ? Een goed raadslids-
funktioneren kennelijk wel. Superman.

• A.s. woensdag, 31 oktober zal de
kommissie voor maatschappelijk wei-
zijn alsnog een openbare vergadering
houden. Behalve de rondvraag zal voor-
al het bezoek van de kommissie aan
het kollege voor de verlening van bij-
stand in Leiderdorp aan de orde ko-
men. Bezien zal worden of het voor-
beeld van Leiderdorp, waar een bij-
standskollege met burgers de wethouder
bij staat in diens taak, in Zandvoort
ook toegepast kan worden. Dat zou
een reorganisatie van de gemeente-
lijke sociale dienst en het betrekken
van burgers in het werk van de gemeen-
telijke overheid betekenen.

• Vorige week hield de politie een 16- .
jarige inwoner aan op verdenking van
een drietal diefstallen in de afgelopen
twee maanden. De jongen bekende te
hebben ingebroken in Nieuw Unicum,
een automatiek aan het Kerkplein
en in een winkel aan de kop van de
Zeestraat.

• Vrijdagavond kwam de brandweer
in aktie voor een brandje in een vuil-
kontainer in de Corn. Slegersstraat.
Niet voorkomen kon worden dat het
gevaarte geheel uitbrandde. Op de-
zelfde avond had de brandweer meer
sukses bij het uitschakelen van een
elektriese ketel die in een keuken van
een woning aan de Hogeweg overver-
hit was geraakt en enorme rookwol-
ken produceerde.

• Fietsen en parkeermeters waren de
afgelopen dagen het doel van het gilde
der langvingerigen. Bij de politie werd
aangifte gedaan van diefstal van in to-
taal zeven fietsen en het ledigen van
de geldkassettes van een dozijn parkeer-
meters. Verder werd uit een kafé-restau-
rant aan de Haltestraat van een bezoe-
ker een portefeuille met waardepapie-
ren gerold en uit een bouwkeet aan de
Quarles van Uffordlaan verdwenen
werktuigen ter waarde van f. 1.250,--.
gestolen. Er werd ook weer een en
ander vernield in de gemeente. Zo ging
een ruit van een woning aan de Heimer-
straat aan diggelen en sneuvelde de
lichtreklame van de openbare biblio-
theek aan de Prinsesseweg.

waterstanden

nov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

H. W.
00.23
01.17
02.03
02.56
03.34
04.15
05.00
05.44
06.23
07.11
08.02
09.03
10.21
11.34

L.W.
08.29
09.22
10.06
11.00
11.40
12.19
13.03
13.51
14.30
15.19
16.05
17.09
18.26
19.36

H.W.
12.57
13.46
14.26
15.11
15.59
16.32
17.21
18.00
18.48
19.33
20.26
21.41
22.58

L.W.
21.00
21.51
22.31
23.15
23.59
00.39
01.27
02.06
02.55
03.36
04.32
05.47
07.00
08.15

een gewaardeerd politieman
nam afscheid
ledere keer wanneer we voor een af-
scheid in de kantine van het politie-
buro zijn, en de laatste tijd gebeurt
dat nogal eens, vinden we het er klei-
ner, voller en benauwder. Vorige
week vrijdag moesten sommigen zelfs
genoegen nemen met een staanplaats.
Nu moeten we daar meteen aan toe-
voegen dat het het afscheid van adju-
dant Pols betrof en gezien diens popu-
lariteit.die ook in de verschillende
toespraken tijdens de bijeenkomst
naar voren werd gebracht, was de gro-
te belangstelling dus niet zo verwon-
derlijk.

Korpschef Van Maris memoreerde de
boeiende periode die zich heeft afge-
speeld tussen twee simpele kranten-
berichtjes : de vermelding dat G. Pols
uit Zwanenburg was benoemd tot
agent van politie in Zandvoort (1949)
en die dat adjudant G. Pols in verband
met funktioneel leeftijdsontslag het
korps van de gemeentepolitie in Zand-
voort gaat verlaten (1979).

mevr, kraaa-meeth

"Het boeiende vak van politieman, dat
mengsel van zorg en aktief toezicht lag
je wel" meende de heer Van Maris, die
in zijn toespraak tal van goede eigen-
schappen opsomde, hetgeen mevrouw
Pols de opmerking ontlokte : "Als ik
het zo hoor dan heb ik de beste van
het korps getroffen ! " "Het verdwij-
nen van een medewerker laat ons niet
onberoerd en het gemis zal hier nog
lang voelbaar zijn" aldus de korpschef,
die er tot slot zijn vreugde over uit-
sprak dat de heer Pols de eindstreep
in een goede gezondheid heeft bereikt.

Behalve het herinneringsschild, de ge-
bruikelijke enveloppe en het kado van
het korps (ook onder koevert) voor
de heer Pols was er een mooie plant
voor zijn echtgenote als dank voor
de grote rol die zij op de achtergrond
heeft gespeeld. Hetgeen wij vermoed-
den toen burgemeester Machielsen
met ambtsketen de kantine betrad
werd bewaarheid : een koninklijke
onderscheiding onderstreepte de dank
.die de samenleving de heer Pols ver-
schuldigd is. De vrees van de burge-
meester dat door het de laatste tijd
meermalen uitreiken van een onder-
scheiding het als een ritueel zou kun-
nen worden opgevat, waardoor er iets
van de waarde dreigt ts verdwijnen
was, wat de heer Pols betrof, onge-
grond. Deze verzekerde in zijn dank-
woord dat hij met de hem verleende
ere-medaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau "echt ge-
lukkig" was. Adjudant De Hoop, spre-
kende namens de Bond van Chr. Politie-
ambtenaren in Nederland was van me-
ning dat er gestreefd moet worden
naar één bond waarin ruimte moet
zijn voor iedere beschouwing. Een
koevert met inhoud vertolkte de dank
van de bond waarin de heer Pols vier
en twintig jaar als penningmeester had
gefunktioneerd. Namens de kollega's
van het korps overhandigde spreker
een orgelplaat van Teke Bijlsma. Aan
de hand van een paar voorbeelden toon-
de de heer De Hoop vervolgens aan

• wat een oprecht vriend Ger Pols altijd
was geweest. Het bijbelwoord "Wie
twee rokken heeft geeft er één aan
hem die er geen heeft" werd door
laatstgenoemde in praktijk gebracht
door het gezin De Hoop royaal te

laten delen in de andijvie, sla en aard-
appelen die zijn tuintje opleverde.
Een kist met (weliswaar nietonbespo-
ten) andijvie met daaronder een paar
flessen wijn bewezen hoe dit altijd
door zijn vriend De Hoop was gewaar-
deerd.
Er kwamen nog meer sprekers die wij
echter in verband met de plaatsruimte
niet in ekstenso aan het woord kunnen
laten. De Zandvoortse Politie Sport-
vereniging benoemde bij monde van
de heer Steenman, vicevoorzitter van
de vereniging, de heer Pols voor zijn
vele verdienste tot erelid, een benoe-
ming die unaniem was geschied. De
heer G. Schaap van de reservepolitie
herinnerde zich met dankbaarheid de
wijze waarop de heer Pols altijd voor
de reservisten op de bres had gestaan,
ze vertrouwen had geschonken en be-
moedigd. Adjudant Barmentlo gaf in
een geestige toespraak uiting aan zijn
waardering voor de scheidende kolle-
ga ("je ging in je ijver zo ver dat we
vaak niet wisten waar je was") en bood
een schilderij aan.
De heer Van Els memoreerde dat hun
samenwerking zich bewoog op het ge-
bied van de drankwet, waarbij uiter-
aard diverse etablissementen bezocht
moesten worden. Namens de parkeer-
kontroleurs werd het woord gevoerd
door de heer Blauwboer, terwijl de
heer ten Haave, die de diverse sprekers
had ingeleid, sprak namens de admini-
stratie. Alle sprekers lieten hun woor-
den vergezeld gaan van kado's en
bloemen.
Met een dankwoord van de heer Pols
voor alle sprekers persoonlijk kwam
er een eind aan de geanimeerde bij-
eenkomst in de kantine, waarna er

De prognose van Zandvoortmeeuwen-
trainer Richard Bruynzeel in het H D
dat zijn klup zou winnen van Bever-
wijk, heeft het niet mogen halen. Eer-
gisteren verloor zijn elftal op de gras-
mat aan de Vondellaan met 1-2 van de
ploeg boven het Noordzeekanaal.
Overigens was de voorspelling van
Bruynzeel niet gebaseerd op een goed
gesternte voor de kustbewoners. Zand-
voortmeeuwen was zondagmiddag on-
getwijfeld de betere ploeg die het mid-
denveld vrijwel onafgebroken beheers-
te. Maar wat het elftal ontbrak was
een schutter die de vaak schitterende
kombinaties en watervlugge aanvallen
met een raak schot kon afronden.
Beverwijk beschikte wel over deze on-
misbare kwaliteit en opende in het be-
gin van het duel de score met een voor
keeper Steffers onhoudbaar schot, 0-1.
De aanvalslinie van Zandvoortmeeuwen
verhoogde de druk op de defensie van
de tegenpartij en in de 36e minuut
bracht Aaldert Stobbelaar de partijen
op gelijke voet 1-1.
Direkt na de hervatting van de wedstrijd
zetten de gastheren de serie aanvallen
op het doel van Beverwijk voort. De
verdediging van de gasten kraakte in
al zijn voegen en een tweede doelpunt
voor Zandvoortmeeuwen leek slechts
een kwestie van minuten. Maar die
verstreken één voor één zonder dat er
een beslissende doorbraak volgde. De
schoten op het doel van de keeper van
de gasten gingen hoog over of -soms
rakelings- naast de palen.
De tijd werkte tenslotte in het voor-
deel van Beverwijk en zes minuten
voor het einde knalde de maker van
het eerste doelpunt. Van Balen, het
leer voor de tweede maal in het net
achter Steffers, 1-2. De thuisklup on-
dernam een laatste en manhaftig po-
ging de winst aan de bezoekers te ont-
rukken. Maar daarvoor was het te laat.

Met de voorbereidingen mee heeft de .
verbouwing van Jupiter op het Raad-
huisplein precies een jaar geduurd. Het
magazijn is nu verplaatst naar een ro-
yale ruimte boven drogisterij Moeren-
burg, terwijl in de oorspronkelijke ruim-
te, het souterrain, een grote verscheiden-
heid aan speelgoed is bijeengebracht.
Nieuw, althans voor Zandvoort, is de
frontale presentatie van een belangrijk
deel van deze artikelen waardoor de
klant een duidelijk overzicht krijgt.
Het lijkt ons overbodig om te wijzen
op het nu nog grotere'assortiment van
luukse en huishoudelijke artikelen dat
bij Jupiter verkrijgbaar is. Wel vestigen
wij graag de aandacht op de ruime
keuze in het z.g. witgoed (terug van
weggeweest) en op "de Haspel", een
snuffelhoek waar heel aparte fijne
dingetjes te koop zijn, uiterst geschikt
als kadootjes, en die zijn naam ont-
leent aan de kabelhaspels waarop ze
zijn uitgestald.
Verder vemelden we de fraaie vaste
vloerbedekking over de gehele (600 m2)
verkoopruimte, het warmtescherm en
het gesloten televisie-circuit. Begrijpe-
lijk dat de eigenaren, de heren Jaap en
Kees Bruynzeel, uitermate trots zijn
op hun totaal vernieuwde zaak. En
tot slot ere wie ere toekomt: archi-
tekt Coen Bleijs en aannemersbedrijf
v.d. Brink de Vries tekenden voor al
dit moois !

eanduoortee Naeranf1

tijdens een receptie in "Delicia" gele-
genheid was hem en zijn gezin de
hand te drukken.



KLEDINGACTIE "MENSEN IN NOOD"
Vrijdagavond 2 november van 19.30-21.00 uur

Kunt U kleding afgeven in alle kerken van
Zandvoort alsmede in het gebouw van de
Nederlandse Protestantenbond.
Zaterdag 3 november van 10.00-13.00 uur
bij de watertoren, het station, de noodkerk
in Noord en St. Agathakerk centrum.

Kleding, dekens, gordijnen, schoeisel :

ZEER WELKOM - HARD NODIG !

GEVRAAGD MET SPOED:

Kapster
eventueel 2e KAPSTER

in moderne salon.
Hogeweg 27 - Tel. 02507 - 69 69.

na 19.00 uur tel. 020 - 366635

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

AMNESTY
IHTERMATIOIIL
- giro .

nationale

collecte

Giro 1247
NATIONAAL JEUGD FONDS
Utrecht

29okt.-4nov

FRAIVCOFIELEIV OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.

ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507- 27 28

Geef ze lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^̂

Astma Fonds ?f
H KLM A NOEMT DAT EXTRAATJE

'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per half jaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.

De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud- *liO/W
portemonnaie zonder beperkingen. ^92 /O

***************De Perfektrekening. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft A.—O/£*
staan groeit aan met 43/4%. "Ï4 /O

***************De Selektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt u over het opgenomen *9 O/£^
bedrag 1 % rente terug aan de bank. • /O

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente. _
Over het geld dat u opneemt, betaalt u (2 O>£^
2% terug aan de bank. O /O

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7'/4%,
12 maanden 6'/4%, 6 maanden 53/«%. "7-O>W
Vrij opneembaar voor een eigenhuis. • 4 /O

De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen
huis. Rentehoogte is afhankelijk van de
beleggingstijd. Bijv. vast voor 5 jaar 9V«%, Cfc-O>£».

_4jaar9%, 3jaar8'/z%, 2jaar8%. 94 /O

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-379207.
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem,

Naam:

Adres: .

Woonplaats: . . . .

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

ZAN2

mort nadaitond
een bonk van dey tijd
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josina v. d. enden en ada kemp
maakten school in zandvoort
Het vijfentwintig-jarig bestaan van de
Josina van den Endenschool betekende
tevens een jubileum van de hoofdleid-
ster, mejuffrouw A. Kemp. Al die ja-
ren is zij namelijk aan de kleuterschool
verbonden geweest, een feit waaraan
vrijdagochtend vanzelfsprekend aan-
dacht werd besteed en wel door het
aanbieden van vijf en twintig rozen
door de kinderen en het overhandigen
van een album met kinderhandjes in
allerlei kleuren, allemaal voorzien van
de naam van de bijbehorende leerling.

Verder stond in het album het program-
ma van deze feestelijke dag vermeld. De
resterende bladen zullen worden gevuld
met foto's van het jubileum en aange-
zien de feestviering bestond uit een

mevr, kraan-meeth

kabouterfeest in de grote speelzaal, li-
monade drinken, poppenkast, spelle-
tjes, pannekoeken eten (bij alle voor-
bereidingen van kaboutermutsjes en
-jasjes naaien hadden de moeders ook
nog tijd gevonden voor het bakken van
een flinke stapel van deze traktatie -
bij uitstek), met de bus naar Haarlem
om in den Hout de herten te voeren
en naar de kinderboerderij te gaan,
komt het album beslist vol.
Een glas-in-lood raamdekoratie met
de afbeelding van het door juffrouw
Kemp zo geliefde schoolembleem ver-
tolkte de dank van de ouders voor de
zorg waarmee zij de kinderen iedere
dag omringt. Kollega Hieke Tebben-
hof overhandigde de kado's en liet het
gebeuren in het kabouterbos die och-
tend vlekkeloos verlopen. Bij de kof-
fie na afloop was er gelegenheid foto's
en plakboeken te bekijken en toen
bleek bij het doorbladeren dat het niet
alleen Zandvoortse kleuters zijn geweest
die juffrouw Kemp onder haar hoede
heeft gehad. Ze is namelijk ook ver-
bonden geweest aan de Fröbelschool
"Jo de Ridder" in Haarlem. En dege-
nen die denken dat ze met de integra-
tie van kleuter- en basisonderwijs aan
iets nieuws bezig zijn moeten we te-
leurstellen. Ada Kemp deed hier al aan
toen ze met haar klas van 52 kleuters
onderdak vond in de Karel Doorman-
school.

HELP l N CAMBODJA

Ruim 2 1/2 miljoen Cambodjanen, on-
der wie 700.000 kinderen en zieken,
hebben hulp nodig. Tengevolge van de
konflikten in hun land is er geen voed-
sel meer verbouwd en lijden talloze aan
ernstige ondervoeding en aan ziekten als
malaria, dysentrie, tbc en blindheid.
Het kinderfonds van de Ver. Naties,
Unicef, en het Internationale Comité
van het Rode Kruis hebben toegang
gekregen tot Cambodja om onder alle
groepen slachtoffers voedsel te distri-
nueren en medies hulp te brengen.
Sinds vorige week is al een groot aan-
tal hulpvluchten uitgevoerd. Het geld
daarvoor moet echter nog worden ver-
kregen, evenals de financiële midde-
len voor de rest van een grootscheeps
hulpprogramma dat zes maanden in
beslag zal nemen. U kunt deze aktie
van Unicef en Rode Kruis steunen door
een gift over te maken op de speciale
girorekening 777 van het Nederlandse
Rode Kruis. De hulp in Cambodja is •
absoluut noodzakelijk om te voorko-
men dat nog meer slachtoffers onder
de bevolking vallen. Dus : giro 7^X
Rode Kruis, Den Haag.

Vijf en tintig jaar hoofd leidster, een
respektabele tijd, maar de naamgeef-
ster van de school, Josina van den
Enden, liet zich wat dat betreft ook
niet onbetuigd. Vijfenveertig jaar heeft
zij de "Zandvoortsche Bewaarschool"
aan de Duinweg, waar zij in 1883 juf-
frouw Kloos opvolgde, geleid en haar

afscheid ging dan ook niet onopge-
merkt voorbij. Tal van bekenden gaven
blijk van hun belangstelling, waarvan
op bovenstaande foto o.a. de heren
P. van der Mije K.Czn. (vergezeld van
zijn echtgenote), Alph. Sprengers, Jb.
van derWerff, E.H. Brokmeier, L.J.
Rinkel, dokter C.A.H. Gerke ('met echt-

genote), mejuffrouwSuze Gerke, het
raadslid Jan Koning, en de dames M.
van der Veld-Schuiten (met kap) en,
Weenink-Heide.

flatbewoners zijn gedraai
van emm beu
De emoties laaiden hoog op bij de
jongstleden maandag gehouden bewo-
nersvergadering van de tweede flat in
de Keesomstraat. De flatkommissie
had de vergadering in het wijkcentrum
't Stekkie bijeengeroepen omdat de
klachten, die er onder de bewoners
zijn over met name de schoonmaak-
werkzaamheden, niet serieus zouden
zijn genomen door de woningbouw-
vereniging E M M. De inleider van de
vergadering kommissie-lid Achterhof
zei "ten einde raad te zijn" en meen-
de dat de bewoners maar voorstellen
moesten doen om de in de afgelopen
maanden gerezen kommunikatiestoor-
nissen te herstellen.

EMM was door de flatkommissie eks-
pres niet uitgenodigd omdat "we niet
weer in een nietes-welles spelletje wil-
len verzanden" aldus de heer Achter-
hof. De indrukwekkende opsomming
van de kontakten met de woningbouw-
vereniging sinds eind 1977 deed aan
de naam van EMM behoorlijk afbreuk.
In een bespreking van de flatkommis-
sie met EMM had de woningbouwver-
eniging een plan met kosten kal kulatie
gelanceerd dat voor eens en voor al-
tijd een einde moest maken aan de
klachten over de schoonmaakwerk-
zaamheden. Er zou wel een lichte ver-
hoging moeten worden betaald, maar
dat bleek bij de bewoners niet op
veel verzet te stuiten. Dat de met de
bewoners afgesproken maandelijkse
schoonmaakvergoeding ontoereikend
bleek te zijn, werd al ras duidelijk
toen de werkzaamheden in 1978 dras-
ties door EMM beperkt werden in
overleg met de schoonmaker. EMM,
die over deze maatregel geen overleg
had gepleegd met de flatkommissie,
was tot deze stap overgegaan omdat
"voor veel mensen met een kleine
beurs een verhoging niet zo welkom
is" aldus EMM-direkteur Visser. Over-

leg was achteraf beter op zijn plaats
geweest, dan had de flatkommissie in
deze zaak misschien minder fel hoeven
reageren, antwoordde de heer Visser
de volgende dag desgevraagd.
De flatkommissie kreeg maandagavond
in ieder geval aardig wat voorstellen
om het gesprek met de woningbouw-
vereniging weer opgang te brengen.
Uiteindelijk werd er gestemd over
twee voorstellen. Besloten werd EMM
een lijst te geven met de eind '77 af-
gesproken schoonmaakwerkzaamheden
en de betaling van de maandelijkse bij-
drage te stoppen net zolang tot de wo-
ningbouwvereniging met een voorstel
komt om de schoonmaakperikelen de-
finitief te regelen.
Was dit nog maar het enige hete hangij-
zer, er bleken er nog meer te zijn. Er
was nogal wat ongerustheid onder de
aanwezigen over de liftstoring tijdens
de nachtelijke uren. Verleden jaar is
het een keer voorgekomen dat de lift
het in de late avond liet afweten en er
niet op het alarm werd gereageerd.
Verzoeken aan EMM hadden niet meer
opgeleverd dan een antwoord van de
woningbouwvereniging dat de hoorn
luid genoeg was volgens de leverancier
van het apparaat en dat er verder niets
aan te doen was. De mensen kunnen
's avonds en 's nachts de lift beter niet
gebruiken, of je moet de alarmhoorn,
die in de liftschacht is geplaatst om-
dat de jeugd er niet vanaf kon blij-
ven, op de galerij plaatsen. Het lijkt
me niet zo leuk om door dat lawaai
uit je bed gehaald te worden ! aldus
het kommentaar van EMM.
Ook voorstellen van de bewoners om
een afgesloten entreehal te krijgen
werden niet voldoende serieus geno-
men. Weliswaar heeft EMM in een
zeven pagina tellend stencil twee
voorstellen gedaan om de hoofdingang
van alle vier de flats aan de Keesom-
straat af te sluiten, maar wij hebben

niet de indruk dat . EMM met deze
voorstellen serieuze bedoelingen heeft,
aldus de flatkommissie. Diegenen die
het plan niet zien zitten, hoeven niet
meer te betalen. De kosten zullen dan
op de anderen terecht komen. De men-
sen, die het wel zien zitten en geen zin
hebben om te betalen stemmen dan
ook tegen en daar rekent EMM
op !
Direkteur Visser spreekt dit ten stel-
ligste tegen. De kosten moeten nu een-
maal opgebracht worden. Het onder-
houdsfonds is hier niet op berekend.
Wel zal ik eens mijn licht opsteken bij
andere woningbouwverenigingen hoe
die dergelijke wensen van de bewo-
ners honoreren. Als bij hen langs de-
mokratiese weg wordt beslist of een.be-
paalde verbetering moet worden aan-
gebracht, dan kan dit mogelijk ook in
Zandvoort ter diskussie staan, aldus de
heer Visser. Er gaat in ieder geval weer
gepraat worden. Dat de hand ook in
eigen boezem moet worden gestoken,
bleek uit een opmerking van een
flatbewoner. De bewoners zijn ook
verantwoordelijk voor de slechte
schoonmaaksituatie in b.v. de huis-
vuilruimte, aldus de huurder. Als er
weer gepraat wordt, zullen er derhal-
ve spijkers met koppen moeten worden
geslagen, want EMM kan het niet meer
maken de bewoners haar eenzijdigde be-
slissingen op te leggen. Dat leidt alleen
maar tot frustraties.

Het Nederlands Instituut voor de Pu-
blieke Opinie en het Marktonderzoek
B.V., kortweg genaamd het NIPO,
heeft gereageerd op de kritiek van het
Anti-circuit komité op de onlangs door
het instituut gehouden opiniepeiling
naar de mening van de zandvoortse
bevolking over het circuit.

Het komité verweet het NIPO dat in
de enquête onder 511 ingezetenen ner-
gens melding was gemaakt van het feit
dat de provinciale diensten van volks-
gezondheid en van bouwnijverheid
zich tegen woningbouw in de gemeen-
te hadden uitgesproken in verband
met de lawaaioverlast van de racebaan.
Daardoor gaf de uitslag van het onder-
zoek een vertekend en misleidend
beeld van de openbare mening in Zand-
voort, aldus het Anti-circuit komité.
Het NIPO verwerpt de stelling van het
komité dat er door het ontbreken van
inleidende informatie, etc. een ver-
keerd beeld is ontstaan. Het onder-
zoek is juist objektief en onpartijdig,
omdat er zonder voorafgaande infor-
matie naar de standpunten van de
ondervraagden is geïnformeerd, aldus
het instituut. Ook zonder inleidende
vragen en het wijzen op konsekwen-
ties die ten voordele van het race-cir-
cuit zouden kunnen worden uitgelegd,
schrijft het NIPO aan het komité. De
onderzoekers noemen het een gebrui-
kelijk standpunt van elk aktiekomité
dat de ondervraagden die antwoorden
moeten geven die door de komité wen-
selijk worden geacht.

Wanneer het juist is dat aktievoerders
alleen die antwoorden willen horen
die in hun kraam te pas komen, dan
heeft Marktonderzoek B.V. de Stich-
ting Vrienden van het Circuit van
Zandvoort -een aktiegroep, die strijdt
voor het behoud van de racebaan- op
zijn wenken bediend. De vrienden ont-
vingen de door hen gewenste reaktie
kant en klaar thuisgebracht.
Het N l PO zegt het.

• Van 3 november tot 2 december a.s.
eksposeren vier Haarlemse kunstenaars,
t.w. Ben Andrea, Jan Dirkx, André
Gouw en Joop Kobs, hun werken in de
openbare bibliotheek aan de Prinsesse-
weg. De tentoonstelling, die morgen
om 16.00 uur wordt geopend, is v.a.
maandag dagelijks te bezichtigen tir
dens de uitleenuren van de o.b.



pater vertrekt
gemeenteraad

familieberichten familieberichten kerkdiensten
l

Wegens gezondheidsredenen trekt het
cda-raadslid H. de Pater zich met in-
gang van 1 januari a.s. terug uit de
plaatselijke volksvertegenwoordiging.
De scheidende afgevaardigde heeft
sinds oktober 1974, toen hij de heer
P. Keur opvolgde, deel uitgemaakt
van de gemeenteraad. Minder ambi-
tieus dan zijn voorganger, die zelfs
van politieke kleur verwisselde om
een -overigens mislukte- gooi naar
het wethouderschap te doen, kenmerk-
te de heer De Pater zich als een be-
scheiden en bezadigd afgevaardigde.
Een christelijk politikus, steeds op
zoek naar een redelijk alternatief.

foto Jacob Koning

Zijn doorgaans zachte stemgeluid
werd alleen een oktaaf hoger wanneer
zaken op het scherp van de snede
dreigden te worden uitgevochten. Hij
had een afschuw van polarisatie of
kwetsende taal. Daar voelde de anti-
revolutionair in het cda zich persoon-
lijk door aangesproken. Ongeveer m
de zin van de titel die Koot en De
Bie aan hun nieuwe tv-special hebben
gegeven.
De plaats van de heer De Pater zal
begin volgend jaar worden ingenomen
door Peter Ingwersen, evenals de ver-
trekkende volksvertegenwoordiger lid
van de ar-tak van het cda.

HERSTRUKTURERING SOCIALE DIENST ZANDVOORT
IN STROOMVERSNELLING

Zag het er een paar weken geleden nog
naar uit dat de herstrukturering van de
gemeentelijke sociale dienst een lijdens-
weg zou worden, woensdagavond is
deze in een stroomversnelling geraakt.

Tijdens de bijeenkomst van de kommis-
sie van maatschappelijk welzijn -bijeen-
geroepen op verzoek van twee over de
gang van zaken verontruste leden, t.w.
Wind en Van der Moolen van de pvda-
deed wethouder Van der Mije de toe-
zegging nog voor het eind van dit jaar
met konkrete voorstellen bij de raad
te komen ter verbetering van de gsd-
Zahdvoort. Voorstellen.die nauwzul-
len aansluiten bij de wens van de
kommissie om de werkwijze van de
dienst te demokratiseren en daarbij
het model van de sociale dienst van
Leiderdorp te volgen. In deze gemeen-
te worden de beleidslijnen bij de uit-
voering van de wet op de sociale uit-
keringen uitgestippeld en begeleid
door een speciaal kollege van bijstand,
dat tot grote tevredenheid van alle
betrokken partijen -ambtenaren en
kliënten van de gsd- funktioneert.
Wethouder Van der Mije wil zelfs nog
een stapje verder gaan en de belangen
van de bijstandtrekkers nog beter
waarborgen en beschermen dan in
Leiderdorp het geval is. Op het gebied
van de bescherming van de privacy van
de kliënten, personele bezetting van
het kollege van bijstand en de instel-

ling van een onafhankelijke bezwaar-
schriftenkommissie,valt er het een en
ander bij te stellen. Op welke wijze
dat moet geschieden zal nog nader
worden bekeken, maar het staat vrij-
wel vast dat ook in Zandvoort een
kollege van bijstand voor de kliënten
van de gsd, bestaande uit geinteres-
seerde burgers, zal komen.
Wanneer alles naar wens verloopt -goed-
keuring door de raad, etc.- kan de her-
strukturering van de gemeentelijke so-
ciale dienst in de eerste helft van het
volgend jaar worden gerealiseerd. De
koerant volgt de ontwikkelingen voor
u op de voet.

burgerlijke stand

23 oktober - 29 oktober 1979
geboren : Michael Paul, zv. M.R. Ell-

man en A.S. Talbot ; Ferry, av. F.G.
Beilschmidt en W.A. Meijer ; Jaymie,
zv. L.A. Heesemans en A.M. Tromp ;
Sahdy dv. D. van Dijk en J. van Gee-
len; Sanja, dv. H. Hoekma en M. Wijn-
beek ; Iria Melanie, dv. P.F. van Wijk
en l.A.A. Warmerdam.

overleden : Klaasje Luttik, oud 82
jaar.

Op 31 oktober 1979 is van ons heengegaan mijn lieve moedige vrouw,
onze schoonzuster, tante en oud-tante

AALTJE ALBERTINA WAGTENDONK-GERRITSEN

in de ouderdom van 84 jaar.

Velp : J.A. Wagtendonk
en familie

Velp, Bejaardencentrum "De Biesde!",
Adres : Biesdelselaan 89

- • Liever geen bezoek.

Maandag 5 november a.s. wordt om 13.30 uur een rouwdienst gehouden
in de aula van de bijzondere begraafplaats "Rustoord", Postweg 60 te
Nijmegen, waarna de teraardebestelling om circa 14.00 uur plaats vindt
op de begraafplaats "Rustoord".

jedische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

HERVORMDE KERK
zondag 4 november a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Jeugdkapel
10.30 uur : Jeugdhuis dhr. J. Lasthuis

GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 november a.s.:
10.00 uur : Ds. C.J. Petersen te Kam-

pen. Zendingszondag
19.00 uur: Ds. J.L.G. IJkel te Bever-

wijk.

PROTESTANTENBOND
zondag 4 november a.s.
10.30 uur : hr. G. Vlutters, r.k. Uit-

hoorn.

R K. KERKST. AGATHA
zaterdag 3 november a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met jon-

gerenkoor 'De Toorts'
zondag 4 november a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor (latijn)

ZUSTERDIENST
zaterdag 3 en zondag 4 november a.s.:
Zuster A. E. Boschma, Linnaeusstraat 7
flat 4 tel. 42 77.

RAADSKOMMISSIES SPRAKEN OVER:

fietsenberging, boedelovername
en een niet verplaatste vangrail
Vorige en begin deze week vergaderden
de raadskommissies van publieke wer-
ken en van algemene zaken en ruimte-
lijke ordening.
In eerstgenoemde kommissie kwamen
o.a. de uitbreiding van de stallingruim-
te voor fietsen en bromfietsen aan de
zuidboulevard en de overname van de
inventaris van het onlangs door de ge-
meente aangekochte verenigingsge-
bouw 'De Krocht' -voorheen eigendom
van de rk. parochie St. Agatha -ter
sprake.

Om met laatstgenoemd onderwerp te
beginnen. Het kerkbestuur had voor
de stoelen, tafels, kopjes, schotels en
de voorraad lepeltjes een bedrag van
f. 10.000,- gevraagd. De direkteur van
publieke' werken had de boedel op
f. 4.000,-- getakseerd en om het mid-
den te houden hadden b en w f. 7.500,-
geboden. Kommissielid Attema (vvd)
peinsde er niet over om voor wat hij
noemde 'een stelletje oude stoelen en
kopjes met een gebroken oor' f. 7.500,-
neer te tellen. Kerk en Staat zijn bij
hem al eeuwenlang gescheiden en op
de veiling brengt het spul nog geen
f. 1.000,- op , meende hij. Uitgezon-
derd de christendemokraat Van As,
wilden ook de kommissieleden Wind
(pvda) en Jongsma (vvd) niet op één
lijn met het kollege gaan zitten. De
door de dienst van publieke werken
geschatte waarde van f. 4.000,- von-
den zij voldoende voor de overname.
Of het rk. kerkbestuur met f. 6.000,-
minder genoegen zal willen nemen
voor de zitjes en het serviesgoed,is
niet bekend.
Acht maanden geleden reageerde de
kommissie van pw afwijzend op een
plan van het gemeentebestuur de stal-
ling van fietsen en bromfietsen aan
de bouelvard uit te breiden. Men vond
toen dat met het projekt moest wor-
den gewacht tot er meer bekend was
over de toekomstige verkeersstruktuur
van Zandvoort. Bovendien was de'kom-
missie van oordeel dat nog meer blik
aan de zeezijde van de boulevard de
blik op het ruime sop grondig zou be-
derven. De leden dachter er vorige
week nog precies eender over. Als aan
uitbreiding niet viel te ontkomen dan
moet er ruimte voor de fietsen en
bromfietsen worden gevonden op de
parkeerterreinen die de gemeente rijk
is. Die staan bovendien onder toezicht.
Voorzitter Terrnes was het eigenlijk
wel eens met het standpunt van de
kommissie. De rijen Jweewielers aan
de boulevard bieden een chaotiese
aanblik, vond ook hij. De uitbouw van
de stallingruimte aan de boulevard
lijkt nu voorlopig van de baan.
Aan het slot van de bijeenkomst deel-
de Termes mee, dat aan de gemeente
was gevraagd bij te dragen in de kos-

ten van een door'TNO- grondmechani-
ka'in te stellen onderzoek naar de oor-
zaak van de verzakking van de Kenne-
mer Kunstijsbaan. Voor Zandvoort
was dat een bedrag van f. 2.000,--. De
haren van de kommissieleden gingen
al overeind staan bij het horen van de
naam kunstijsbaan, maar de voorzitter
stelde hen gerust. Het betrof hier
slechts een mededeling. Er is nog niets
beslist en er wordt op dit moment
zelfs nog geen advies gevraagd. Met de
informatie wilde hij de leden alleen op
de hoogte stellen van de jongste ontwik-
kelingen rond de in het moeras zinken-
de ijsbaan.

In de bijeenkomst van de kommissie
van algemene zaken en ruimtelijke orde-
ning deelde voorzitter Machielsen mee,
dat de Cenav de tijdelijke bocht in het
circuit had opgeruimd. Alles was weer
netjes in de oorspronkelijke staat te-
rug gebracht, alleen de vangrail stond
er nog. Cenav-direkteur Beerepoot had
aan b en w gevraagd of de rail uit oog-
punt van de veiligheid mocht blijven
staan. De heer Machielsen wilde weten
hoe de kommissie over dit verzoek ..
dacht. Met zeer gemengde gevoelens, zo
bleek uit de reakite van de heren Too-
nen (Ovda), Van Erp )d'66) en Van As
(cda). De Cenav is bezig met 'gemeen-

teraadje pesten' zei het drietal, hier-
mee doelend op de manier waarop de
organisatie de raadsbesluiten aan zijn
laars lapt. Maar ze wilden niet teoig
pesten en van'hen mocht hét stuk ijzer
blijven staan. Zolang het nog duurt
met het circuit, voegde Toonen er
dreigend aan toe.
Flieringa (inspraak nu) was het zat.
Het moet nu maar eens uit zijn met
dat gesol met raadsbesluiten. Dat stuk
schroot kan mij geen laars schelen,
het gaat om het principe. De Cenav
zou alles weer in de oude staat her-
stellen en dat is niet gebeurd. Boven-
dien bevindt de rail zich op een plaats
waar die niet mag staan en volgens
een gerechtelijke uitspraak nooit had
mogen staan. Wanneer u de Cenav niet
sommeert de rail onmiddellijk weg te
halen dan zult u mij op uw weg vin-
den, beet hij de voorzitter toe.
Nou, dat moet dan maar, reageerde
de heer Machielsen lakoniek.
Op de dokter kan hij nu eenmaal niet
boos worden. Vooral niet wanneer die
gelijk heeft.

eanduoorbe hoerartf

( I.M. )

Flieringa: weg met die vangrail of je
krijgt met mij te doen ...

CIRCUITVAN

ACTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. CENAV RENSPORTSCHOOL
opleiding voor racelicentie

Ma. GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde rijvaardigheid

Pi. POLITIE
NOORDWIJKERHOUT
rijvaardigheidscursus

Vr. GIJS VAN LENNEP
• cursus verhoogde rijvaardigheid

Za. CENAV RENSPORTSCHOOL
RENSPORTSCHOOL
ZANDVOORT
opleiding voor racelicentie

Inlichtingen tel. 8284



MUZIEK IN MAVO SCHOOL

Eind vorige maand trad Willem Hielke-
ma voor de tweede maal dit jaar op
voor leerlingen van de Wim Gerten-
bachschool voor MAVO, ditmaal ver-
gezeld van de violiste Henny Raven-
stein.

Nu ben ik ondergeschikt, ik ondersteun
aldus de pianist, die in een interessant
betoog uiteenzette hoe een viool en
een strijkstok gemaakt worden en hoe
het instrument naarmate het ouder
wordt ook steeds mooier wordt. (En ,
kennelijk ook duurder want een half
miljoen voor een Stradivarius is heel
gewoon).

mnr. kraan-meeth

In zijn levendige verteltrant wees Wil-
lem Hielkema~er op dat een aankondi-
ging als 'een gedeelte uit een Sonate
van Handel' erg saai klinkt maar dat
de muziek daarentegen ontzettend
vrolijk is. 'Het klinkt verrukkelijk, het
swingt! ', iets dat de leerlingen tijdens
het beluisteren van het betreffende
gedeelte zelf konden konstateren. Het
programma bevatte uiteraard veel
werken voor viool, zoals het bekende
Menuet van Fritz Kreisler, maar ook
aan Brahms, Tsjaikowsky en Schubert
werd veel aandacht geschonken. Everv~
als in zijn vorige optreden vertelde Wil-
lem Hielkema boeiende verhalen over

sport - spel

Het door blessures en schorsingen ge-
handikapte eerste elftal van The Zand-
voort Boys heeft afgelopen zondag op
eigen terrein een 0-2 nederlaag tegen
SVIJ geleden. Maar liefst vier spelers
uit het tweede team moesten op de
plaatsen van de afwezige cracks, w.o.
de voor vier wedstrijden geschorste
Minne Bloem en Cees Sebregts, wor-
den opgesteld. Met als gevolg dat het
allemaal nogal stroef en onwennig toe
ging in de gelederen van de thuisklup.
De aanvallen van de kustbewoners kwa-
men traag en moeizaam op gang en
werden halverwege wegens gebrek aan
tempo afgebroken. In de voorhoede
was niemand die de draad weer opnam.
Kortom : het klikte niet zondagmid-
dag op het veld aan de Kennemerweg.
SVIJ profiteerde volop van het gebrek-
kige spel van the boys en het mag nog
een wonder worden genoemd dat die
er in de eerste helft zonder kleerscheu-
ren vanaf kwamen. Na rust leek het er
even op dat de gastheren hun aarzeling
om de tegenstander aan te pakken had-
den overwonnen, maar aan dat prille
herstel maakte SVIJ spoedig een eind.
De bezoekers scoorden twee doelpun-
ten en TZB geen een. Een verloren
wedstrijd.
De stand in de kompetitie luidt:
Vogelenzang 8 -14 ; Terrasvogels 8-12;
EHS 8 -12 ; CBS 8 - 9; Renova 8 - 8 ;
SVIJ 8 - 8; DSC'74 8 - 8; Schalkwijk
8 - 8 ; TZB 8 - 7; Heemskerk 8 - 4 ;
Sp. vogels 8 - 4; Alliance 8 - 2.

TREKKING LOTERIJ TOZ

Op de sluitingsavond van de bazar van
TOZ op vrijdag 26 oktober j.l. is de
trekking gehouden van de loterij.
De hoofdprijzen vielen op de volgende
lotnummers :
615: reis naar Londen voor 2 pers.

1089 : heren- of damesfiets naar keuze.
861 : diner voor 2 pers. in 't Boecka-

niersnest.
Voorts vielen prijzen op de lotnummers:
3229 - 944 - 1691 - 57.9 -1804.
De leeftijd -die geraden kon worden-
van de kabouter was : 99 jaar.
Het poppenhuis viel op no. 223.
Van de'rozen-boom' vielen de prijzen
op : oranje-rozen no. 69

blauwe rozen no. 95.
Bij het ballen-gooien is de prijs geval-
len op no. 208.
Men kan zich -voor eventueel niet af-
gehaalde prijzen- in verbinding stellen
met mevr. Schuiten, Zuiderstraat 12
tel. 2905 of mevr. De Hoop, Regentes-
seweg 1, tel. 3858.

het ontstaan van verschillende kompo-
sities. Dvorak bij voorbeeld bouwde
een symfonie op uit van de Indianen
'gepikte' melodietjes en ook zijn ro-
mantiese stukjes zijn afkomstig van
toevalligheden : een herdersjongetje
dat in de bergen een droevig liedje op
zijn fluit speelt, een wijsje dat hij
hoorde op een wijnfeestje en melodie-
tjes die hij razendsnel noteerde tijdens
een bruiloft, ook Bela Bartok ging zo
te werk. Van zijn reizen door o.a. Roe-
menië heeft hij zo'n twintig duizend
deuntjes overgehouden. 'Als Bartok nu
leefde zou hij miljonair zijn'aldus Wil-
lem Hielkema, die samen met Henny
Ravenstein een paar roemeense volks-
dansen van deze bij zijn leven misken-
de komponist ten gehore bracht. Bij-
zonder boeiend was het Vioolspel van
Henny Ravenstein en de wijze waar-
op zij aan haar instrument fluit en doe-
delzakmuziek wist te ontlokken.
Het viel ons op dat de leerlingen (wij
maakten het konsert voor de lagere
klassen mee) deze ochtend bijzonder
geïnteresseerd luisterden. Dit was
ook direkteur Nijboer opgevallen die
dit zich openstellen van de jeugd zag
als een kompliment voor zowel de
beide musici als voor de kinderen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 23
oktober 1979 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor de
percelen:

1. Dr. C.A. Gerkestraat 18
2. Keesomstraat 50
3. Zwembadcomplex Jac. van Heemskerck-

straat
4. Haltestraat l t/m 17 oneven, 27 t/m 65

oneven, 26 t/m 62 even, Achterweg l t/m
9 oneven en Swaluëstraat 26

bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor-een ieder ter
gemeentesécretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 26 oktober 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

#
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v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

waterstanden

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

SetiMecsledciil

1638

£' 't-r £***. é* .__ ** l . /

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat met ingang van 5 november 1979 gedurende
14 dagen ter gemeentesecretarie, bureau volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening, voor een
ieder de volgende bouwplannen ter inzage
liggen:

1. Uitbreiding van de woning Keesomstraat 50;
2. Oprichten van een garage op het perceel

Dr. C.A. Gerkestraat 18;
3. Oprichten van een dienstwoning nabij het

zwembadcomplex aan de Jac. van Heems-
kerckstraat.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen
indienen.

Zandvoort, 26 oktober 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V
MET SPOED GEVRAAGD

in moderne salon

Kapsters
met minimaal twee jaar ervaring.

Hogeweg 27 - Zandvoort - tel. 69 69 na 19.00
uur 020-36 66 35.

Attentie
K.J.C. Zandvoortmeeuwen

vraagt
leden

zowel dames als heren oT echtparen.
Melden donderdagavond 8 uur in

Restaurant Zomerlust.

Woonhuis aan de

ZEESTRAAT

te koop aangeboden.

Benedenhuis : leeg te aanvaarden.
Bovenhuis : verhuurd.
Een aannemelijk bod komt in aanmerking.
Inlichtingen :

Makelaardij Aftema o.g.
Hogeweg 66 - tel. 2715

ja, misschien een oude schoen.
Je weet het nooit.

Maar met een advertentie in de
ZANDVOORTSE KOERAIMT
heb je vrijwel altijd sukses.

Daarom even bellen naar nummer 21 35

nov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

H. W.
00.23
01.17
02.03
02.56
03.34
04.15
05.00
05.44
06.23
07.11
08.02
09.03
10.21
11.34

L.W.
08.29
09.22
10.06
11.00
11..40
12.19
13.03
13.5'1
14.30
15.19
16.05
17.09
18.26
19.36

H.W.
12.57
13.46
14.26
15.11
15.59
16.32
17.21
18.00
18.48
19.33
20.26
21.41
22.58

L.W.
21.00
21.51
22.31
23.15
23.59
00.39
01.27
02.06
02.55
03.36
04.32
05.47
07.00
08.15

195 Kookboeken
in de Bibliotheek.

i// • \—~.

Lees toch watje lekker vindt.



ER ZIJN NOG VELE MOGELIJKHEDEN OM VOORDELIG MET VAKANTIE

TE GAAN

B.V.

Hij staat stanklaar
voor een ontdekkings-
re/'s bij:

Autobedrijf

VERSTEEGE
Zandvoort

Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 TALBOT

10 - daagse wintersportreis naar Niederau per touringcar
Hotel - half pension al voor f. 370,00
vertrek 21 december (deze prijs is ook voor de maanden januari -

februari en maart)
30-daagse reis naar ALGARVE in een keurig appartement
minimaal 2 personen / vliegreis -voor f. 435,00
vertrek 9,16 of 23 november

Feijenoord 3 dagen naar Malmö / vliegreis / hotel / zitplaats in stadion |
voor f. 520,00
Een-daagse vliegreis kan ook f. 285,00
Met het Nederlands elftal naar Leipzig gaan we ook
l dag f. 330,00
3 dagen f. 650,00
Incl. hotel / zitplaats / vliegreis.

INFORMEERT U EVEN NADER BIJ :

OF B.V.

OF

omroepers

Te koop WINKELKASSA
Telefoon 28 10.

Te koop aangeboden zwa-
re industrienaaimachine.
Tel. 36 67.

Te koop aangeboden :
Sparta Lucky en helm en
verz., prijs n.o.t.k. tel.3667.

FRANCOFIELEY OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in"POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht20-Zandvoort
Telefoon 02507-2560/3203

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Za.ndvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

„Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

1948 _ 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.Q. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken Gaarne vrijblijvend offerte

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.
"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

W. COSTER B.,.
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën "'. Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

VERSTEEGE
•&• ttotctoitlerbebrfjf

ftalttótraat 16 • Zanbbaoct
Üelefpon 02507-4499

Inifallafie bureau
OROENE1IEIN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

lTEL.025078484*

m m
Of met smakelijke korting naar

't toneel, cabaret, filmhuis, ballet,
concert... '

Iedereen onder de 26 jaar kan
ervan profiteren. Een héél jaar lang
voor maar 6 gulden 50!
In elke stad van Nederland.

x Informatie?: Vraag-maar op je
gemeentehuis. Of bel 033 - 51908.

Kijken naar wat een ander je wil laten zien.

Aangeboden door du blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. SjHfc
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b&w willen dat gemeenteraad
plaats voor nieuw buro aanwijst
Nog voor het doek valt over 1979 wil-
len b en w een principe-uitspraak van
de gemeenteraad over de plaats waar
een nieuw politieburo moet verrijzen.
Dat er op korte termijn een beslissing
over een bouwlokatie wordt genomen
acht het kollege vooral van belang voor
het vervaardigen van een bestekklaar
plan. Met dit ontwerp wil het de mi-
nister van binnenlandse zaken overre-
den het tijdstip van de nieuwbouw te
vervroegen.

Zandvoort komt pas in de periode
1984/88 in aanmerking voor een rijks-
bijdrage t.b.v. de bouwvan een nieuw
politieburo. Maar volgens het kollege
bestaat er een kans dat de badplaats
eerder mag gaan bouwen, wanneer de
gemeente zo spoedig mogelijk een
kant en klaar plan voor de bouw van

. het kompleks produceert en aan de
haagse bewindsman voorlegt. Minister
Wiegel kan dan besluiten Zandvoort
'in te ruilen' voor een plaats die wel
mag bouwen tussen nu en 1984, maar
die nog geen bouwbestek plus kosten-
kalkulatie gereed heeft. Kortom : het
is dus zaak dat de gemeenteraad nog
voor het eind van dit jaar (waarschijn-
lijk in de raadsvergadering van decem-
ber a.s. - red.) een plaats aanwijst voor
de bouwvan het buro, dan kunnen de
heren architekten aan de slag om b en
w te voorzien van fraai uitgewerkte
schetsen om de minister over te halen
voor 1984 zijn fiat te geven aan de
start van het projekt. Het kollege mikt
daarbij op 1982. Daar de rijsbijdrage
aan de bouw is gespreid over vier jaar
en de totstandkoming van het buro
vrijwel zeker binnen die termijn
wordt gerealiseerd, zal een gedeelte-
lijke voorfinanciering van het projekt
(d.w.z. gelden uit de gemeentekas -
red.) nodig zijn, aldus b en w in een
dezer dagen verschenen nota over het
buro waarin de plaatskeuze van het
kompleks centraal staat.
In de nota geeft het dagelijks bestuur
van de gemeente nogmaals zijn mening
te kennen over de drie terreinen die
naar zijn zeggen in aanmerking komen
voor het stichten van een nieuw on-
derdak voor de politie : t.w. de plek
van het huidige buro aan de Hogeweg,
het terrein van de voormalige Juliana-
school aan de Brederodestraat en Hui-
ze 'Sterre der Zee' op de hoek van de
Hogeweg/Brederodestraat.
De eerste twee zien b en w niet zitten.
Nieuwbouw op de plaats van het tegen-
woordige buro zou betekenen dat het
korps anderhalf jaar lang elders in de
gemeente moet worden ondergebracht.
Een operatie,waarvan de kosten door
het kollege veel te hoog en daarom on-
verantwoord worden geacht. Boven-
dien is dit terrein aan de Hogeweg uiter-
mate geschikt voor de bouw van een
kontingent woningwetwoningen ,waar-
aan in Zandvoort dringend behoefte
bestaat. De situering van de bouw van
een politieburo op het braakliggende
terrein aan de Brederodestraat,heeft
volgens de mening van de stedebouw-
kundige van de gemeente als voornaam-
ste bezwaar dat het projekt dit aantrek-
kelijke deel van Zandvoort ongunstig
zal beïnvloeden. Verder is ook deze
lokatie bijzonder geschikt voor de
bouw van een aantal huizen, meent
het kollege. Voor het gemeentebe-
stuur is en blijft het terrein van 'Ster-
re der Zee' op de grens van de Brede-
rodestraat en de Hogeweg in ieder
opzicht de beste plaats voor het pro-
jekt.
Deze voorkeur staat lijnrecht tegen-
over de keuze van de politie en met
name van de korpschef,die liever
nieuwbouw wensen op het terrein van
de vroegere Julianaschool. De korps-
chef acht de bouw van een buro op

foto Jacob Koning

B en w willen aankoop van perceel Brederodestraat 2/2a -links op bovenstaande foto- en een woning aan
de Hogeweg om de aanleg van een bovengrondse parkeergarage mogelijk te maken wanneer het politieburo op het ter-
rein van 'Sterre der Zee' wordt gebouwd.

het terrein van Sterre der Zee, gelegen
aan een meervoudige kruising van in-
en uitvalswegen, uit verkeerstechnies
oogpunt volkomen onverantwoord en
daarom onaanvaardbaar. Het kollege
meent dat de bezwaren van de politie
kunnen worden ondervangen door een
ingrijpende rekonstruktie van de mul-
ti-kruising en het laten vervallen van
de onder het nieuwe buro geplande
parkeergarage. Die willen b en w nu
bovengronds situeren door uitbreiding
van de bouwlokatie door middel van
aankoop en sloop van de woonhuizen
Brederodestraat 2 / 2a en Hogeweg
76. Naar het oordeel van het kollege
zal hierdoor zowel uit bouw- als ver-
keertechnies oogpunt een verantwoord
projekt ontstaan.
Nadat b en~w in hun nota deze hobbels
op de weg naar een nieuw onderdak
voor de politie hebben genomen, rest
nog een laatste obstakel : de grond op
de hoek van de Hogeweg/B rederode-
straat. Dit terrein is, in tegenstelling
tot de andere plaatsen, niet in handen
van de gemeente, maar eigendom van
de projektgigant Wilma. En Wilma, zo
wordt verwacht, zal de grond zo duur
mogelijk willen verkopen. B en w zijn
zich hiervan, zo blijkt uit hun nota,
terdege bewust. Maar gelet op het
uitgangspunt dat aan de woningbouw
de hoogste prioriteit moet worden ge-
geven, zijn zij bereid een financiële
stap te doen. Mochten de financiële
konsekwenties echter onoverkomelijk
blijken, dan zal een andere weg moe-
ten worden bewandeld, aldus het kol-
lege.
Ruim twee jaar geleden vroeg Wilma
f. 590.000,-- voor de grond. In april
j.l. werd een waarde van f. 650.000,-
getakseerd en b en w vinden dit een
redelijk bedrag voor het terrein. De
stichtingskosten van het projekt
-aankoop en sloop van Sterre der
Zee en Hogeweg 68-bedragen volgens
een voorlopige berekening f. 947.000,-
Daarvan neemt het rijk f. 678.000,--
voor zijn rekening. Betrekt men de
panden Brederodestraat 2/2a en Hoge-
weg 76 bij het bouwplan dan worden
de stichtingskosten f. 611.000,-- hoger.

De laatste investering komt geheel
voor rekening van de gemeente. B en
w achten deze bedragen voor de aan-
koop van Sterre der Zee en naastgele-
gen percelen verantwoord, wanneer
daardoor grond aan de Hogeweg (hui-
dige politieburo) en Brederodestraat
(Julianaschool) beschikbaar komt voor
woni ng wetbou w.

•waterstanden
nov.
7
8 '
9

10
11

H.W.
05.00
05.44
06.23
07.11
08.02

L.W.
13.03
13.51
14.30
15.19
16.05

H.W.
17.21
18.00
18.48
19.33
20.26

L.W.
01.27
02.06
02.55
03.36
04.32

zvm met velsen
op kop
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft eergisteren een 3-1 overwin-
ning behaald op KI C, een zege, waar-
voor vijf minuten na de aftrap de ba-
sis werd gelegd door Pieter Keur. Hij
knalde de bal in het net nadat hij het
leer door middel van een 'hak' balle-
tje kreeg toegespeeld door de altijd
nog onverwoestbare Aaldert Stobbe-
laar.

De kustbewoners vatten dit op als een
gunstig voorteken en begonnen een
waar bombardement op de stellingen
van de gasten. Die wisten vooreerst
een verdere opmars van de thuisklup
te stuitten, en-zagen, ondanks de druk
waaraan ze bloot stonden, in de 32e m.
kans de gelijkmaker te scoren (1-1).
Maar nog voor het ingaan van de rust
nam Zandvoort opnieuw een voor-
sprong. Het was wederom Pieter Keur
die een hem toegeschoven bal, dit keer
van de voet van Marcel Schoorl, per-
fekt wist te benutten (2-1).
Na rust zakte het tempo aanzienlijk,
hetgeen vooral was te wijten aan de
stromende regen die het veld aan de
Vondel laan langzaam maar zeker in
een modderpoel veranderde. Vloeien-
de kombinaties op de drassige grasmat
waren niet meer mogelijk en het werd
steeds moeilijker de bal de juiste rich-
ting te geven. Ed Vastenhouw, Hans

Winter, Aaldert Stobbelaar en schutter
Pieter Keur verspeelden er fraaie kan-
sen door. Toch mocht Zandvoort-
meeuwen nog de vreugde van een
derde doelpunt smaken. In de 42e mi-
nuut wees de arbiter de thuisklup een
penalty toe, nadat Aaldert Stobbelaar
in het strafschopgebied onderuit was
gehaald. Richard Kerkman trotseerde
regenvlagen en opspattende modder
en knalde het leer onberispelijk achter
de KIC-keeper (3-1). •
Door deze zege en het verlies van kop-
loper Velsen staat Zandvoortmeeuwen
samen met laatstgenoemd elftal op de
eerste plaats in de kompetitie. De der-
by tegen Velsen a.s. zondag in de staal-
stad, wordt dan ook met de nodige
spanning tegemoet gezien.

• Vorige week hield de politie een
16-jarige inwoner van de gemeente
aan,die er van werd verdacht in de af-
gelopen twee jaar verscheidene inbra-
ken te hebben gepleegd. Tijdens het
verhoor door de recherche legde de
knaap een volledige betekenis af. Kor-
te tijd later hield de politie een 17-ja-
rige plaatsgenoot aan wegens verden-
king van enkele inbraken en ontvreem-
ding van een auto. Ook deze jeugdige
arrestant bekende schuldig te zijn aan
hetgeen hem ten laste werd gelegd.

• Tijdens de nachtelijke uren moest
een automobilist op de Grote Krocht
uitwijken voor een plotseling de weg
overstekende hond. De man raakte
daarbij de macht over het stuur kwijt
en ramde met zijn wagen een langs
het trottoir geparkeerd staande taksi.
Bij de aanrijding liep de bestuurder
een gescheurde bovenlip op. De ma-
teriële schade aan de voertuigen wordt
geschat op f. 14.000,--.

• Bij een botsing tussen twee perso-
nenauto's op de hoek van de Zand-
voortselaan en de Bramenlaan in de
buurtschap Bentveld moest een van de
de bestuurders, een 30-jarige Haarlem-
mer, met zwaar lichamelijk letsel en
een hersenschudding worden opgeno-
men in een ziekenhuis in zijn woon-
plaats. De beide wagens werden totaal
vernield.

Juniorleden van de Zandvoortse zwem-
klup 'De Zeeschuimers' hebben het
afgelopen weekeind in een vierkamp
met NVA/HHC en DWT uit Haarlen
en ZWV uit Zaandamxuitstekende pres-
taties geleverd. Een veelbelovend de-
buut was ongetwijfeld dat van de ne-
genjarige Mariska van de Berg, die in
haar serie op de tweede plaats eindig-
de. Bijzonder goed op dreef waren
ook Jaco Koning, Marco Westerman
en Antoine Flori. De wat oudere
deelnemers(sters) t.w. Karin van de
Berg, Annette Ter Heyden, Petra
Rienks, Arno Westhoven, Ferry Seer-
den en Roy Warmerdam lieten even-
eens van zich spreken en de meesten
slaagden erin hun persoonlijk rekord te
verbeteren. De 200 meter wisselslag
van de vierkamp werd een klinkende
overwinning voorAnnette ter Heyden,
die hiermee tevens het kluprekord op
haar naam bncht.
Hier volgen de resultaten van de zand-
voortse zwemmers(sters) die in de
prijzen vielen :
200 m wisselslag m.o. 12 jr. : Annette
ter Heyden 3.01.6 (1 ) ; 100 m. school-
slag dames : Karin van der Berg 1.34.6
(1); 100 m rugslag m. 1966 : Karin van
de Berg 1.26.6 (3); 100 m rugslag jon-
gens 1966 : Roy Warmerdam 1.25.4(1);
100 m vrije slag jongens 1967: Ferry
Seerden 1.25.0 (3); 100 m schoolslag
m 1968 Annette ter Heyden 1.40.6 (1)
Petra Rienks 1.52.3 (2); 100 m school-
slagj. 1968 : Arno Westhoven 1.51.9(3);
50 m. vlinderslag j. 1969 : Antoine
Flori 56.5 (2); 100 m rugslag m 1970/
71 : Mariska van der Berg 1.56.2 (2) ;
100 m rugslag j. 1970/71 : Marco Wes-
terman 2.03.6 (2) -Jaco Koning 2.15.4
(3); 5 x5Q m estafette m.o. 14 j. in
3.21.5 (4) en 5x50 m. estafette j.o.
14 j. in 3.16.4 (4).

eanduoorbe hoeranh



Voor deze maand heeft de zandvoortse
Autosportvereniging 'Sandevoerde'
twee evenementen op het programma
staan. Op vrijdag 23 november a.s. or-
ganiseert de vereniging een rit binnen
de grenzen van het kustdorp en zeven
dagen later, in samenwerking met ASV
Kennemerland en ASV Victory, een
tocht door de regio. De rit door Zand-
voort start om 20.00 uur bij het Ge-
meenschapshuis, waar de rallyrijders
zich v.a. 19.30 uur tot aan het ver-
treksein kunnen laten inschrijven.
Kosten : f. 9,~ voor leden en f. 10,--
voor niet-leden. De lengte van het
parkoers is plm. 45 km. en de rit telt
mee voor het klupkampioenschap van
de vereniging. De rally door de regio
heeft de kantine van het 'Van der
Aartsportpark'in Haarlem, gelegen
aan de Vondellaan, als punt van ver-
trek. In de kantine van het klupge-
bouw kan men zich v.a. 19.30 uur
voor de tocht, die een half uur later
begint, laten inschrijven. Het inschrijf-

geld voor leden bedraagt f. 4,-- p.p. en
niet-leden moeten f. 6,- p.p. betalen.
Parkoerafstand plm. 50 km. Ook de-
ze rit telt mee voor de jaarlijkse klup-
titel.
Voor nader inlichtingen kan men zich
wenden tot Sandevoerde-sekretaresse,
mevr. Kleyn, Lorentzstraat 67, tel.
6179.

familieberichten

• Op vrijdag 9 november a.s. is de
heer R.G. Bannink 40 jaar in dienst
van het gemeentelijk gas- en water-
bedrijf. Ter gelegenheid van zijn dienst-
jubileum wordt hem door het bedrijf
een officiële ontvangst aangeboden in
hotel Interlaken aan de Van Speyk-
straat. De receptie vindt plaats tussen
16.00 uur en 17.30 uur.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ter
openbare kennis, dat bij Koninklijk Besluit
van 27 september 1979 nr. 45, het bij raads-
besluit d.d. 30 augustus 1977 vastgestelde
bestemmingsplan "Bentveld-Zuid", zoals dat "
is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland d.d. 10 oktober 1978
no. 51 onherroepelijk is geworden.
Bovenvermeld plan ligt ter gemeentesecretarie
(bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning) voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 31 oktober 1979.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

ttimröëpèrs
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VERMIST

sinds 29-10 Cyperse kater,
zwart/bruin/beige gestreept
wit befje, hij mist een stuk
van z'n staart, miaut bijna
niet. Tegen beloning terug
te bezorgen : tel. 33 37.

Te koop gevraagd
4-KAMERFLAT

in centrum Zandvoort.
Tegen redelijk prijs. Alleen
partikuliere. Brieven onder
nr. 840 buro v.d. blad.

J 948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RITMAN
Telefoon 4365

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden toch
nog onverwacht, voorzien van de H. Sacramenten
der Zieken, rustig is ingeslapen mijn lieve man en
onze lieve zorgzame vader

WILHELMUS JOHANNES
MARINUS DIJKZEUL

echtgenoot van Suzanna Petronella
Antonia van Tol

op de leeftijd van ruim 85 jaar.

-Zandvoort :
Amstelveen :

S.P.A.Dijkzeul-van Tol
M.G.J.A. Dijkzeul
A.M.J.T. Dijkzeul

Zandvoort, 5 november 1979
Dr. C.A. Gerkestraat 27 rd.
Correspondentie-adres :
Faustlaan 48 - Amstelveen

De Eucharistieviering heeft plaats op donderdag
8 november a. s. om 14.00 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort waarna om plm. 1 5.00
uur de teraardebestelling zal plaats vinden op de
Algemene Begraafplaats Tollenstraat te Zand-
voort.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula-van de begraafplaats.

Liever thuis geen bezoek.

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en.natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-27 28

HELMA NOEMT DAT EXTRAATJE
'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per halfjaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.'

De gewone Spaarrekening. Guller met _ -
rente dan de bankgiro. De extra huishoud- *3-Q^£%
portemonnaie zonder beperkingen. ^92 /O

***************De Perfektrekening. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft A.—Q^W
staan groeit aan met 43/4%. "T 4 /O

***************De Selektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt u over het opgenomen
bedrag 1% rente terug aan de bank.

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente. ±^
Over het geld dat u opneemt, betaalt u ff V/L*
2% terug aan de bank. %f /O

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7n/4%, ^^
12 maanden 6'/4%, 6 maanden 53/4%. ^f-Gj*±
Vrij opneembaar voor een eigen huis. • 4 /O

- De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen
huis. Rentehoogte is afhankelijk van de ^^
beleggingstijd. Bijv. vastvoor5jaar9'/t%. Cl-Q/W
4jaar9%,3jaar8'/2%,2jaar8%. ^r4 /O

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem,

Naam: . . . . .

Adres: . . . . • • .

Woonplaats: . . . . . .

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

ZAN 3

UM/t rwdartood

een boiilt van deze tijd
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prins bernhard neemt in nieuw unicum
prix d' humanite in ontvangst

Burgemeester Machielsen wijst de vragende prins zijn plaats. Op de twee-
de rij, met de tressen, bekijkt de adjudant van de prins, J. van Rossum du
Chattel, hoe Zandvoorts eerste burger dit moment in het protokol op-
lost.

Arie de Ridders hoop gaat in vervulling, een handtekening van Zijne
Koninklijke Hoogheid.

Woensdagavond vond op 'De Brink'
van Nieuw Unicum de uitreiking
plaats van de Prix d'Humanité. Dat ge-
beurde door de overdracht van een
beeld van Kees Verkade door Lions-
gouveneur Born aan prins Bernhard.

De Prix wordt sinds 1975 beschikbaar
gesteld door de Stichting Lions Helpen
Kinderen, waarvan de bestuursleden
worden gerekruteerd uit leden van de
Lions Club Zandvoort. De prijs wordt
uitgereikt aan mensen of instellingen
die ziclronderscheiden op het gebied
van hulpverlening aan kinderen die in
een noodsituatie verkeren. Van 1975
tot en met 1978 waren dat achtereen-
volgens de Wilde Gansen, Johan Bode-
graven (Geven voor Leven), Majoor
Bosschaert (Leger des Heils) en Max
Tailleur (Reuma Fonds). Dit jaar werd
de Prix d'Humanité toegekend aan de
Federatie Sport G'ehandikapten, van-
daar dat dit keer als plaats voor de uit-
reiking de grote evenementenzaal van
Nieuw Unicum in Zandvoort werd ge-
kozen. De uitreiking van de prijs ge-
beurde door de overdracht van een
beeld van de[ex-zandvoorter Kees Ver-
kade door de gouverneur-van de Lions
de Noord- en West-Nederland, de
heer J. Born aan prins Bernhard in
diens hoedanigheid van beschermheer
van de'Federatie Sport Gehandikapten.
Door een andere prinselijke hoedig-
heid, n.l. die van ere-gouveneur van de

Lions Nederland, ontstond de enigs-
zins merkwaardige konstruktie dat de
prins cnet zijn ene hand een prijs uit-
reikte aan zijn andere hand, maar in de
heersende ontspannen sfeer zou dat
'spijkers op laag water zoeken' zijn.

De Koninklijke Hoogheid werd voor de
ingang van Nieuw Unicum ontvangen
door burgemeester Machielsen en twee
leden van de Kommissie Prix d'Huma-
nité, de heren J. Anderson en H. Pot,
waarna het gezelschap zich even te-
rug trok om een aantal genodigden
aan de prins voor te stellen. Op weg
naar'de zitplaatsen had de zich snel
verplaatsende prins toch nog even
tijd om in het schrift van de roem-
ruchtige Arie de Ridder een handte-
kening te zetten, daartoe een buiging
makend omdat het schrift op de knie-
en van de N.U.-bewoner lag. Na een
kort welkomstwoord van de voorzit-
ter van de Sportclub Nieuw Unicum,
de heer H. Versteeg, werd de volle
Brink vergast op een lach-menu van
Ted de Braak, die vergezeld was van
Mini en Maxi, Joke Bruys en het kwar-
tet Theo Roossen. Veel sukses oogste
het nummer 'Teleac-kursus gebroken
nederlands voor Nederlanders' met
Ted als televisieleraar Barry Hughes,
de F.C. Haarlem-trainer. Buitenlan-
ders die gebroken nederlands spreken
zouden het in Nederland ver kunnen
schoppen, getuige Barry zelf en de

akteur Donald Jones. Aan het eind
van de sketch werd Ted opgebeld door
een gebroken Nederlands sprekende
buitenlander die de kursus van harte
aan de Nederlanders wilde aanbevelen,
gezien zijn eigen suksesvolle aksent,
en dat was Zijn Koninklijke Hoog. --
heid de Prins der Nederlanden.

In zijn uitreikingsrede, die op het op-
treden volgde, wees de heer Born op
het doel van de oprichting van de
Zandvoortse Stichting Lions Helpen
Kinderen n.l. het brengen van enige
kontinuï'teit in de hulpprogramma's
aan kinderen, zowel in Nederland als
elders:in de wereld, b.v. door het
steunen van S.O.S.-kinderdorpen en
de organisatie Poster Parents. Verder
prees hij de in de gehandikaptensport
bewaard gebleven sportiviteit in zijn
oorspronkelijke en enig juiste vorm,
een vorm die in de sportbeoefening
van validen tegenwoordig ver te zoe-
ken was. Prins Bernhard sprak na de
onthulling van de Prix d'Humanité zijn
dank uit voor het fraaie beeldje (twee
gehandikapten in rolstoelen die een
balsport beoefenen), waarin Kees Ver-
kade weer een prachtig aktiemoment
had vastgelegd (hijzerf had tussen
twee haakjes ook enige werken van
Verkade in bezit). Maar vooral ging
zijn dank uit naar de aksentuering
van het belang van de gehandikapten-
sport die hem .zo na aan het hart ligt.

Die aksentuering was zeer welkom
omdat voor de Federatie Sport Gehan-
dikapten de wedstrijd eigenlijk nog
maar pas begonnen was (sinds 1975,
red.), zodat de Prix d'Humanité be-
schouwd kon worden als een aanmoe-
diging voor de ontwikkeling van de
sport voor gehandikapten. Daarnaast
liet hij zijn felicitaties uitgaan naar
het unikum dat in Nieuw Unicum
plaats vind, n.l. de integratie van de
gehandikaptensport én de validen-
sport. Mensen die in de omgeving van
Klieuw Unicum wonen maken n.l.
steeds meer gebruik van de mogelijk-
heid die Nieuw Unicum geschapen
heeft voor het beoefenen van sport
met de bewoners van Nieuw Unicum.
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ZANDVOORT
(CENTRUM)

TE KOOP
BEDRIJFS-PAND
LEEQ TE AANVAARDEN

SCHOOLSTRAAT 2

• Begin deze week heeft de recherche
van de zandvoortse gemeentepolitie de
administrateur van de AG Bodaanstich-
ting aangehouden, verdacht van verduis-
tering van een bedrag van f. 600.000,--
ten nadele van het bejaardencentrum.
De man zou het geld in de afgelopen
vijf jaar grotendeels hebben vergokt
aan de speeltafels in het kasino. De
administrateur, een 51-jarige inwoner
van Haarlem, heeft inmiddels een vol-
ledige bekentenis afgelegd.

• De-Federatie Handelsvereniging
Hanze Zandvoort belegt op maandag
12 november a.s. in hotel Keur aan de
Zeestraat de algemene ledenvergade-
ring '79. De voor deze bijeenkomst
samengestelde agenda vermeldt o.m.
een bestuursverkiezing en rekening
en verantwoording van de evenementen
in het afgelopen seizoen. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur.

• Woensdag werd uit een in de Swaluë-
straat geparkeerd staande bestelwagen
voor een bedrag van f. 5.000,-- aan
tekstielgoederen gestolen. De auto
was wegens een defekt aan het slot
niet afgesloten. Van de dader(s) ont-_
breekt tot op heden ieder spoor.

• In samenwerking met de vereniging
'Vrouwen van Nu' houdt Modehuis
Papillon op 14 november 's avonds
om 8 uur een modeshow in hotel Keur
aan de Zeestraat. Teneinde zoveel mo-
gelijk dames in de gelegenheid te stel-
len met de nieuwe wintermode ken-
nis te maken is de toegangsprijs heel
laag gehouden, namelijk f. 2,50 all in.
Leden van 'Vrouwen van Nu' betalen
slechts f. 1,50.

• Tijdens de onlangs gehouden alge-
mene ledenvergadering van de afde-
ling Zandvoort van het cda is een
nieuwe voorzitter benoemd. In de
plaats van de heer C.l . Versteege
werd de heer P.A.J. van der Smaal
aangewezen om de afdelingbijeen-
komsten van de christendemokraten
te leiden. In de bestaande vakatures
in het bestuur werd voorzien door de
benoeming van de heren P.J. Alders
en D. Bos.

30 oktober - 5 november 1979

geboren : Michael Paul, zv. M.R. Ell-
man en A.S. Talbot; Anand Singh, zv.
G.S. Grewal en P. Kaur; Sanja, dv. H.
Hoekema en M. Wijnbeek ; Iris Melanie,
dv. P.F. van Wijk en I.-WA. Warmerdam;
Carolyn Alida, dv. J.C. Dalman en C.C.
Doran.

overleden : Meindert Willem Serné,
oud 89 jaar.

ondertrouwd : Ernst-August Pehle
en Rosemarie Jeanette Braun ; Anton
Cornelis August Piers en Cornelia van
Duijn ; Jan Smits en Tiny Koning ; Ge-
rardus Adrianus Franciscus van Roode
en Petronella Elisabeth Slagtveld ; Pe-
trus Jozef Maria Willemse en Johanna
Petronella Schoo ; Pieter Hoogendijk
en Emma Paap.

getrouwd : Teunis Ariesen en Doro-
thea Josephine Molijn ; Lourens Ge-
rardus Penning en Johanna Sophia van
der Kuijl.



groeten uit zandvoort kerkdiensten

Tot nu toe hebben wij
in onze rubriek 'Groe-
ten uit Zandvoort' de
Zeestraat stiefmoeder-
lijk bedeeld. Ten on-
rechte, en daarom haas-
ten wij ons iets aan de-
ze lacune te doen.
De Zeestraat dus, met
links pension 'Charma'
van mejuffrouw Th. de
Haan en op de achter-
grond het spitse toren-
tje van 'Minerva' de wo-
ning van dokter Tiche-
laar.
Tot slot: in het vierde
huis van rechts is nu
het Joegoslavisch res-
taurant 'Dubrovnik'
gevestigd.

racebaanvrienden teleurgesteld
door gemeentebestuur
Met een gevoel van diepe terleurstel-
ling heeft de Stichting Vrienden van
het Circuit kennis genomen van het
besluit van de gemeenteraad, niet in
te gaan op het verzoek om een aan-
moedigingssubsidie voor een symbo-
lies bedrag van een gulden.

In een adres aan de leden van de raad
noemt het stichtingsbestuur de gron-
den waarop de afwijzing is gebaseerd
niet ter zake doende en betreurt in
hoge mate het ontbreken van enig
kommentaar door de volksvertegen-
woordiging op het motief van b en w
om de aanvraag van de hand te wijzen.
De raad ging n.l. zonder een enkele
reaktie akkoord met het standpunt
van het kollege inzake het subsidiever-
zoek. B en w zijn van mening dat de
symboliese bijdrage waarom de stich-
ting had verzocht, alleen wordt toe-
gekend aan organisaties, die een on-
omstreden en algemeen erkend belang
nastreven. En hetgeen de Stichting
Vrienden van het Circuit Zandvoort
beoogt, het behoud van de racebaan,
acht het kollege bepaald geen onom-
streden zaak in de gemeente. Reden
waarom de vrienden naar het oordeel
van b en w niet in aanmerking dienen
te komen voor enige materiële en im-
materiële steun van de zijde van de
overheid.

eanduoorhse Noerartf

( I.M. )

De stichting is het met deze stelling
van het gemeentebestuur niet eens.
Het bestuur geeft toe dat zijn streven
naar handhaving van de racebaan geen
onomstreden zaak is, maar is tegelij-
kertijd van oordeel.dat het met zijn
akties een Zandvoorts belang dient.
Dit in tegenstelling tot degenen, die
uit de algemene middelen gelden aan-
vragen, om een proces tegen de ge-
meente te kunnen bekostigen. (De
vrienden doelen hier op de aanvraag
van het Anti-circuit komité voor fi-
nanciële steun bij een door het ko-
mité tegen de gemeente aangespannen
gerechtelijke procedure inzake het cir-
cuit - red. Zvt.). Na gewezen te heb-
ben op het resultaat van het NIPO-
onderzoek inzake de racebaan verwijt
de stichting de raadsleden, 'dat deze
onvoldoende kontakt hebben met
hun achterban en geen rekening hou-
den met hetgeen hun kiezers duide-
lijk willen : het behoud van het cir-
cuit. Een doel waarvan de vrienden
zeggen te zullen blijven streven, ook
zonder aanmoedigingssubsidie van

b en wen de gemeenteraad.

Volgens de stichting wil het zandvoort-
se kiezersvolk het circuit behouden.
Om dit misverstand het kustdorp uit
te helpen,het volgende :
Bij de jongste gemeenteraadsverkie-
zingen kregen de aktievoerders voor
handhaving van het circuit geen voet
bij de stembusgangers aan de grond.
Het tegendeel was het geval. De stem-
men gingen naar die partijen,die in
hun programma de opheffing van de
racebaan hadden opgenomen. Zo was
er stemmenwinst voor de pvda en ze-
telwinst voor d'66 en het cda. De vvd
-voorstander van het circuit- verloor
een.zetel. Het zandvoortse kiezers-
korps zei dus duidelijk 'nee' tegen
het pro je kt.
Overigens stemden ook de liberalen in
met de zienswijze van b en w inzake
het subsidieverzoek. Zij hebben er
kennelijk geen behoefte aan de vrien-
den aan-te moedigen en de kiezers
nog verder van zich te vervreemden.

CIRCUITVAN

INDVOORT
AKTIVBTE1TEN
VOLGENDE WEEK:

Za. CENAV RENSPORTSCHOOl
OPLEIDING RACELICENTIE

Ma. GENERAL MOTORS
test Opel

Wo. POLITIE NOORDWIJKER-
HOUT + POLITIE
BILTHOVEN
rijvaardigheidslessen

Do. GIJS VAN LENNEP
cursus verhoogde
rijvaardigheid

Vr. l POLITIE UTRECHT
rijvaardigheidslessen

Za. CENAV RENSPORTSCHOOL
RENSPORTSCHOOL
ZANDVOORT
opleiding racelicentie

Inlichtingen tel. 8284

TEKENAARS VAN KERSTKAARTEN
VOOR UNICEF KUNNEN NOG INSTUREN

Voor de landelijke tekenwedstrijd van
kerstkaarten t.b.v. het kinderfonds
van de Verenigde Naties (Unicef),
welke in Zandvoort wordt georgani-
seerd door het Kultureel Centrum aan
het Gasthuisplein, kunnen nog kaarten
worden ingestuurd.

De bedoeling van de wedstrijd is het
maken van een kerstkaart in de maten
15 x 21 cm. Hij mag worden getekend
geschilderd of geplakt, als de onder-
grond maar papier of kartong is en de
kaart in een enveloppe verstuurd kan
worden. Er zijn vier groepen deelne-
mer : 4-8 jaar, 8-12 jaar, 12-16 jaar
en 16 jaar en ouder. Per persoon mag
maar één kaart worden ingezonden.
Een deskundige jury zal de inzendin-
gen beoordelen. Per groep zijn behalve
3 hoofdprijzen ,10 troostprijzen te be-
halen. De eerste prijs bedraagt f. 250,--,
de tweede f. 100,--, de derde f. 50,-
terwijl de troostprijs f. 10,-- is. De kaar-
ten moeten worden opgestuurd naar :
Kultureel Centrum, Postbus 331. Ten
bate van Unicef moet f. 1,- aan post-
zegels worden ingesloten, (dus niet
opgeplakt ! ). Oplossingen moeten
vóór 3 december a.s. in het bezit van
het centrum zijn. Vanaf 14 december
worden de mooiste inzendingen ten-
toongesteld.

De netto-opbrengst van de kerstkaar-
tenaktie komt geheel ten goed aan het
kindernoodfonds van de Verenigde Na-
ties.
Unicef houdt zich in ca. 115 (meest
onwikkelings-) landen bezig met hulp-
programma's voor kinderen op het
gebied van voeding, gezondheid en
geestelijk welzijn.

Niet zonder inspanning en het nodige
geluk heeft het eerste zaterdagelftal
van Zandvoort'75 eind vorige week
een 2-1 zege behaald op het onderaan
de ranglijst van de kompetitie bunge-
lende SVJ. Maar het schijnt nu een-
maal het lot van de kustbewoners te
zijn deze klup slechts met moeite te
kunnen bedwingen. Zo ook afgelo-
pen zaterdag, toen Z'75 weliswaar in
de eerste drie kwartier van de ontmoe-
ting een 2-0 voorsprong nam, maar
die riante stelling op de groene mat
in de laatste fase van de tweede helft
bijna moest prijsgeven. Na de fraaie
goals van Ruud van der Putten in de
10e minuut na de aftrap en de treffer
halverwege de eerste helft van Hans
Mataheru, leek het elftal op rozen te
zitten. Na rust was het echter met de
komfortabele zit gedaan en begin SVJ
nogal wild met het snoeimes te zwaaien
in een poging om de stengel van de
bloem door te snijden". Zaadnoordijk
en Keuning werden door de fanatiek
aanvallende voetballers van SVJ bijzon-
der hardhandig aangepakt en gevloerd.
Voor Keuning betekende het zelfs het
eind van de wedstrijd, toen hij na een
botsing met een speler van de tegen-
partij het veld met een blessure moest
verlaten.
Zijn plaats werd ingenomen door Mar-
tin Menks die samen met Van der Put-
ten probeerde de ernstig belaagde
ploeg weer op te krikken'. SVJ bleef
echter aanhouden en slaagde er ten-
slotte in de voorsprong van Z'75 met
een keihard schot achter de Z'75-kee-
per te halveren. Zandvoort trok hierna
alle krachten samen om het slotoffen-
sief van de gasten te kunnen weerstaan.
En dat lukte. Met SMS aan de kop van
de ranglijst is Zandvoort nog steeds
goede tweede.

HERVORMDE KERK
zondag 11 november a.s.
10.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeen-

schappelijke dienst ger./ ,
herv! .

10.30 uur: jeugdhuis dhr. C. Spaans.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 november a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeen-

schappelijke dienst herv./
ger.

19.00 uur : Gezinscommunie.

PROTESTANTENBOND
zondag 11 november a.s.:-.
10.30 uur : prof .dr. A. van Biemen n.h.

Bentveld.
dinsdag 13 november a.s.:
20.00 uur gespreksavond Lokale Raad

in r.k. kerk.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 november a.s.: -
19.30 uur: eucharistieviering metor-

gel en samenzang,
zondag 11 novembera.s. :
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.

St. Caecilïakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 10 en zondag 11 november a.s:
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede, tel. 023-2866 37.

DER STARKE FERDINAND
van de duitse regisseur A. Kluge wordt
morgenavond door Film-lnn Zand-
voort gedraaid in de filmzaal van de
openbare bibliotheek aan de Prinses-
seweg. De voorstelling begint om 9
uur en is, zoals alle manifestaties in
de ob, kosteloos voor het publiek toe-
gankelijk.

Ferdinand Riechert komt als kommis-
saris bij de recherche niet aan zijn trek-
ken als radikale handhaver van recht
en orde. Hij vindt een nieuwe baan als
beveiligingschef bij een grote industri-
ële onderneming. In de proeftijd van
zes maanden stort hij zich met al zijn
inventiviteit en kennis van zaken op
het werk. Hij vindt zijn taakomschij-
ving (strikt binnen het kader van de
wet) wel wat teleurstellend, maar gaat
dapper op zoek naar de zwakke plek-
ken in het bedrijf. Zelf heeft hij ook
een zwakke plek: de serveerster Gertie
Kallmann, die hij na haar betrapt te
hebben op diefstal tot zijn verloofde
maakt.
Wanneer het bedrijf plotseling door
een' eksplosie getroffen wordt,
wordt zijn opdracht uitgebreid: bevei-
liging met alles wat daar bij hoort. Fer-
dinand grijpt'zijn kans. Hij verdubbelt
het aantal veiligheidsbeambten laat
hen als militairen oefeningen houde'n,

vernieuwt het alarmsysteem en laat
het bedrijf zo intens bewaken dat de

' produktie vrijwel stil komt te liggen.
Terwijl hij het bedrijf 20 goed be-
schermt, komt hij erachter dat een
direktielid, die door hem permanent
bespioneerd wordt, in het buitenland
fusiebesprekingen voert. Ferdinand
houdt zijn baas Wiïutzki aan en laat
deze, vastgebonden aan de verwarmings-
buizen in de kelder van zijn eigen
villa, achter.
Ferdinand is te ver gegaan en wordt
ontslagen. Wel zegt Wiïutzki hem nog
dat hij hem niet voor onbekwaam
houdt. Dat is voor Ferdinand genoeg.
Hij wil zijn deskundigheid op het
hoogste nivo bewijzen en gaat op zoek
naar de plek waar een minister neerge-
schoten zou kunnen worden. Zijn
•schot zou op minstens een meter van
het hoofd van de minister in de muur
moeten slaan. Per vergissing treft hij
hem in zijn rug.
Duidelijk zie je achter het patroon
van de intrige de verwijzing naar het
gevaar dat opdoemt, wanneer welke
veiligheidsdienst dan ook, na eerst een
staat in de staat te hebben kunnen
vormen, een staat boven de staat dreigt
te worden. Ferdinand ontpopt zicht
tot een bolsjewist van het kapitalisme.



nieuws
kort & klein

o Op zondag 18 november a.s. geeft
het bejaardenkoor van de afdeling
Zandvoort van de Alg. Ned. Bond voor
Ouderen voor de vijfde maal sinds het
eerste optreden in '74 in het gebouw
van de Ned. Hervormde Kerk een kon-
sert in dit gasthuis. Aan de uit-
voering, die onder leiding staat van
koordirigent Bert van Laar, verlenen .
het Haarlems Symfonie Orkest, de
pianiste Maria Hufferman en de voka-
liste Martha Koper hun medewerking.
Op het programma staan werken van
L. Beethoven, Camille Saint Saëns en
Fr. Handel. De uitvoering begint om
14.30 uur en isloosteloos toeganke-
lijk.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off..RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. TroelstrastraatSl

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

eanduoortse hoerartf

NIEUWE WEGWIJZER
DIENSTVERLENING AAN
GEESTELIJK GEHANDIKAPTEN
IN ZD. KENNEMEREAND
Bij het Regionaal Overleg Zwakzinni-
genzorg Zuid-Kennemerland is in sa-
menwerking met de Stichting Welzijn
Haarlem, een nieuwe uitgave versche-
nen van de Wegwijzer in de Dienst-
verlening aan Geestelijk Gehandikap-
ten in Zuid-Kennemerland'. De bro-
chure die 25 bladzijden telt, geeft
voorlichting aan de ouders van geeste-
lijk gehandikapten en aan degenen die
beroepshalve met geestelijk gehandi-
kapten hebben te maken. De samen-
stelling van de brochure is verzorgd
door een aantal personen die als be-
roepskracht of bestuurslid zijn betrok-
ken bij de zorg voor geestelijk gehandi-
kapten.
De wegwijzer bevat onder meer infor-
matie over boeken en tijdschriften die
er op het terrein van de zorg voor gees-
telijk gehandikapten zijn verschenen.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van
de geestelijk gehandïkapte van baby
tot volwassene in de brochure op de
voet gevolgd. Zb is er informatie over
de kinderartsen in de regio, over de
zuigelingenzorg en over de sociaal pe-
dagodiese buro's die maatschappelijk
werk verrichten ten behoeve van de
geestelijk gehandikapten en hun ou-
ders. Voorts is er aandacht besteed
aan de kleuteezorg, aan de verschillen-
de onderwijsmogelijkheden en aan de
werkvoorzieningen voor geestelijk ge-
handikapten. Uitvoerig wordt ook
aandacht besteed aan vakantie- en re-
kreatiemogelijkheden. Tenslotte is er
nog informatie te vinden over de ver-
schillende ouderverenigingen en over
de woonvoorzieningen voor geestelijk
gehandikapten en aan de financiële
aspekten die er aan de zorg voor gees-
telijk gehandikapten zijn verbonden.
De folder kan tegen betaling van de
verzendkosten wordt besteld bij de
Stichting Welzijn Haarlem, Warmoe-
straat 18 te Haarlem, tel. 023-319318.
Voor degenen die de folder zélf komen
halen, zijn er geen kosten aan verbon-
den.

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in"POURQUO
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

^
v. d. Werft

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

EfTUTl
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar :

1. de beneden-duplexwoning
VONDELLAAN 20
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer.
Huurprijs f. 116,60 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2-persoonshuishoudens

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 302
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 288,55 per mand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergurming voor deze woning aan :
Gezinnen of 2-persoonshuishoudens.

3. de garage
KEESOMSTRAAT W
Huurprijs f. 42,80 per maand.
De nieuwe huurder(ster) dient in het be-
zit te zijn van een rijbewijs en de kente-
kenbewijzen deel I, II en III van een op
zijn naam gestelde auto.

Deitoewijzing voor deze woningen en gara-
ge geschiedt op het lidmaatschapnummer
van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een berei'dverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dins-
dag 13 november 1979 om 19.00 uur te
geschieden aan het kantoor van de vereni-
ging onder vermelding van het lidmaat-
schapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopig toewijzing zal
eerst op donderdag 15 november 1979 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

RUILWONINGEN

NOVEMBER 1979

1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

2. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (oneven).
Huurprijs f. 195,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning Volta-
straat / K. Onnesstraat.

3. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (even)
Huurprijs f. 206,00 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

4. Aangeboden : eengezinswoning Kees-
omstraat.
Huurprijs f. 273,65 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning Tollens-
straat/B. Beeckmanstraat.

5. Aangeboden : eengezinswoning
B.Beeckmanstraat.
Huurprijs f. 298,65 per maand.

Gevraagd : beneden-flatwoning (parter-
re).

6. Aangeboden : flatwoning Lorentz-
straat (oneven).
Huurprijs f. 476,10 per maand.

Gevraagd : gemeente-woning centrum.

7. Aangeboden : flatwoning Lorentz-
straat (even)
Huurprijs f. 476,10 per maand.

Gevraagd : 3-kamerflat omgeving van
Lennepweg.

8. Aangeboden : flatwoning Lorentz-
straat (even).
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : kleinere woning, bij voor-
keur begane grond of Ie verdie-
ping.

9. Aangeboden : boven-duplexwoning
Nic. Beetslaan, bestaande uit :
woonkamer, 3 slaapkamers.
Huurprijs f. 144,65 per maand.

Gevraagd : kleine (flat) woning, bijv.
aan de Van Lennepweg (beneden
of l hoog).

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling.
Belangstellende huurders van EMM of Ge-
meentewoningen dienen vóór eind novem-
ber 1979 schriftelijk te reageren onder ver-
melding van de aan te bieden woning en
lidmaatschapnummer en geboortedatum.

Installatie bureau
OROENEIIEIN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. O25O7 8484*



omroepers

Aangeb.: 4 pits-gasformuis
met oven. Oranjestraat 17
zw.-tel. 29 31.

Twee wetenschappelijk me-
dewerkers zoeken voor en-
kele maanden

WOONRUIMTE
in Zandvoort. keuken, dou-
che en tel. moeten aanwe-
zigzijn. Tel.020-160079.

V.V.D. Zandvoort
houdt politiek café op

donderdag 13 december
in hotel Keur. Iedereen wei-
kom, prominenten aanwe-
zig.
lees verder volgende week.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RÏTMAN
Telefoon 4365
•

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen -zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. ' .
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Hondenkapsalon RENÉE
voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
• Oor- en nagelverzorgirrg
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.
Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.

VERSTEEGE
-Jf ttoeetoitlerbebrfjl

fcattestraat 18 • Hanbbooct
ütelefpcn 02507-4490

voordat u k
land gaat ai

fezelli wonen

Met spoed gevraagd

winkelmeisje
of

PART-TIME HULP
Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54,
tel. 24 51

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g. üdNBM

'jdMCC.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531
Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75

SMtdetstedcift

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

konr t:tlt-

kostuums

Kom eerst eens naar de Zijlweg
waar een voor Nederland
unieke kollektie, héél
ambachtelijk, met de hand
gemaakte massief eiken
meubelen tentoon staat-

bewonder eens, onder het genot
van een gratis kopje koffie,
die fantastische kollektie leren
banken en -zitelementen,
geniet van die exclusieve,
bijpassende gezellige verlichting
en laat u eens vrijblijvend,
vakkundig adviseren...

Cl bent welkom.

De Boet
zijlweg9 haarlem (023)320921
Ook de koopavonden geopend.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1980 gegadigden - uit-
sluitend inwoners der gemeente Zandvoort -
op voor:

1. een jaarvergunning voor het venten met
viswaren.
a. op het strand.
b. in het dorp.

2. een jaarvergunning voor het innemen van
een standplaats.

3. een jaar- of seizoenvergunning voor het
pachten van een parkeerterrein.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
1 december 1979 op daarvoor bestemde
formulieren ten gemeentehuize te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn op de af-
deling algemene zaken te verkrijgen.

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeentesecre-
tarie afdeling Algemene Zaken (kamer 4} wor-
den verkregen.

Zandvoort, 5 november 1979.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, de burgemeester,
J. Hoogendoorn H. Machielsen.

3 DELIG

269.-
NIET GROOT, WEL RUIM.

DE TALBOT SIMCA SUNBEAM

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T!L:3136

Kom kijken bij:

Autobedrijf

Zandvoort
Pakveldstraat 2t. Tel. 02507-2345 ©TALBOT
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gemeente wil flat kopen
voor woningzoekenden

T.b.v. de woningzoekenden in Zand-
voort, speciaal in de kategorie één en
tweepersoons huishoudens, wil hetge-
meentebestuur de onlangs aan de Ho-
geweg gereedgekomen flat 'Tournesol'
aankopen. Met de koop van het uit
een dozijn twee-kamerwoningen be-
staande gebouw is een bedrag Van
f. 1.560.000,- gemoeid. B en w wil-
len de aankoop financieren door mid-
del van een rijksbijdrage ineens van
f. 388.000,-- en een eveneens door het
rijk te verstrekken geldlening van
f. 912.000,--, welke wordt verleend in
het kader van de zgn. regeling Van
Dam. Het resterende bedrag van
f. 260.000,- moet de gemeente uit
eigen middelen financieren. Dat zou
kunnen door een bijdrage te verstrek-
ken aan het woningbedrijf uit de pot

toto jacoo Koning

bijzondere voorzieningen volkshuis-
vesting. De kale huur van de apparte-
menten wordt geschat op f. 285,-- per
maand. Met de bijkomende vergoeding
voor keukenapparatuur, boiler, douche-
kachel en servicekosten komt de huur
op f. 381,-- per maand.
B en w i/villen op korte termijn een uit-
spraak van de volksvertegenwoordiging
over hun voorstel de flat aan te kopen.
In verband hiermee hebben zij giste-
ren de fraktievoorzitters van de in de
gemeenteraad vertegenwoordigde partij-
en over het projekt geraadpleegd.
Tijdens het beraad van de f raktievoor-
zitters van de zandvoortse politieke par-
tijen is gisteravond besloten een positief
advies over de aankoop uit te brengen.
Alleen Joustra (vvd) wilde eerst nog
overleg met zijn achterban plegen.

OTTO STERMAN IN ZANDVOORT

Op uitnodiging van de 'Vereniging
Vrouwen van Nu" bracht Otto Ster-
man op 9 november in het Gemeen-
schapshuis zijn Eénmansprogramma
'De Neger'. Velen zullen zich Otto
Sterman nog herinneren van radio en
televisie, o.a. in 'Van muizen en men-
sen' en 'Emperor Jones'. Door zijn -
werk voor scholen en zijn toernees
door Indonesië en Suriname hebben
we hem de laatste jaren wat minder
gezien. Des te boeiender was het zijn
prachtig gemoduleerde stem nu eens
live te horen. Voor de pauze bracht
hij een ademloos luisterend publiek
voordrachten en gedichten, afgewis-
seld met dwarsf luitmuziek, over het
altijd zware leven van de neger jn
Afrika, Suriname en Amerika. Na
een huiveringwekkende vertelling
over het transport van negers van Af ri-
ka naar Amerika, waarbij de in kooien
opgesloten negers bij honderden stier-

ven, nam hij ons mee naar Haiti, waar
de eerste negerrepubliek werd opge-
richt. De oprichter stierf in Napoleon's
kerkers.
Hierna nam hij de diskriminatie van de
Amerikaanse neger onder de loep.
Wel goed genoeg om in de tweede we-
reldoorlog Europa van de tirannie te
bevrijden, maar in eigen land uitgeslo-
ten van bijna alles wat vrijheid werke-
lijk tot vrijheid maakt. Gedichten uit
Suriname en de Antillen besloten het
eerste deel van het programma.
Na de pauze liet Otto Sterman ons
door middel van volksverhalen kennis
maken met het gevoel voor humor van
de neger, waarbij vooral naar voren
kwam, dat slimheid het vaak wint van
kracht; iets waar de neger het door de
eeuwen heen vaak van moest hebben.
Met een verhaal uit Kongo (nu Zaïre)
kwam een eind aan deze fascinerende
avond.

Lidy Schouten

nieuws
kort & klein

limburg heeft belangstelling
voor circuit

• Oud-wereldkampioen schaken, dr.
Max Euwe, speelt overmorgen een
simultaanwedstrijd tegen vijfentwin-
tig leerlingen van de chr. mavo-school
aan de Sophiaweg. De wedstrijd begint
om 19.30 uur in het schoolgebouw.

• T.b.v. de stichting 'Mensen in Nood'
is vorige week in Zandvoort en de
buurtschap Bentveld ongeveer zes ton
aan kleding en schoeisel bijeengebracht.
De organisatoren van de aktie brengen
dank aan allen die op enigerlei wijze
aan dit resultaat hun medewerking
hebben verleend.

De met veel spanning tegemoet gezie-
ne wedstrijd tussen beide koplopers in
de kompetitie, Zandvoortmeeuwen en
Velsen, is eergisteren in een 0-0 stand
geëindigd. De ploegen gingen er fors
tegenaan, maar slaagden er niet in een
doelpunt te forceren. Nervositeit speel-
de zowel de voorhoede van de kustbe-
woners als die van de staalstad de no-
dige parten, waardoor de aanvalslinies
geen kans zagen een treffer te plaat-
sen.

Het limburgse provinciebestuur toont
interesse voor de aanleg van een cir-
cuit indien de zandvoortse gemeente-
raad zou besluiten de racebaan nog
voor de afloop van het kontrakt met
de Cenav op te heffen.

De limburgse gedeputeerde voor sport-
zaken. Lei Staf, heeft circuitdirekteur
J. Beerepoot uitgenodigd voor een ge-
sprek over de mogelijke aanleg van
een nieuwe baan in het noorden of
midden van de provincie. Limburg ziet
wel wat in de vestiging van een auto-
en motorsportcentrum binnen zijn
grenzen als stimulans voor het toeris-
ties bezoek aan de zuidpunt van Ne-
derland. De ligging van de provincie
is zeer gunstig voor de auto- en motor-
sportliefhebbers in het nabijgelegen
Duitsland en België. De kosten van de
aanleg van een nieuw circuit met bij-
behorende akkommodatie worden
ruwweg geschat op vijfentwintig mil-
joen gulden.
Gelet op de geringe overlevingskansen
van de racebaan in Zandvoort -ge-
meenteraad en provincie willen om re-
den van de miljeuoverlast duidelijk van
de racebaan af- heeft de Cenav-direk-
tie de uitnodiging van de limburgse ge-
deputeerde met beide handen aan ge-
pakt. Het gesprek over een eventuele
'verhuizing' van het circuit zal op 21
november a.s. in het limburgse pro-

ADMINISTRATEUR BANNINK VEERTIG JAAR
BIJ GEMEENTEBEDRIJVEN VAN ZANDVOORT

Vrijdagmiddag werd tijdens een intie-
me bijeenkomst in hotel Interlaken het
feit herdacht dat de heer R.G. Bannink
veertig jaar geleden in dienst trad van
het Gas- en Waterleidingbedrijf. De ju-
bilerende administratief hoofdambte-
naar had de wens te kennen gegeven
het feest 'onder ons' te houden en het
waren dan ook voornamelijk kollega's
en oud-kollega's (waarvan de laatsten
ver in de meerderheid waren) die hem
en zijn gezin de hand kwamen drukken.

Er waren tal van sprekers en als eerste
voerde de wethouder van de bedrijven,
dhr. Van der Mije, het woord. Spreken-
de over de winsten die in Zandvoort.^
door het gasbedrijf worden gemaakt

mevr, kraan-meeth

en die in de partikuliere sektor tot ver-
mogensaanwasdeling zouden leiden ;
vreesde de wethouder dat zowel de
heer Bannink als hijzelf daarvan ver-
stoken zullen blijven. Het was spreker
bekend dat de jubilaris naast zijn werk
nog andere interesses heeft, waaronder
fotografie. Het is maar goed dat er in
Zandvoort meer objekten zijn vast te
leggen dan dat rottige kasino en het
akelige circuit, aldus de heer Van der
Mije, die als persoonlijk kado een fles
geestrijk vocht en namens het gemeen-
te bestuur een koevert met inhoud
overhandigde, hoewel het woord 'over-
handigen' alleen van toepassing was op
het geschenk onder de kurk. Met het
koevert nog op zak zocht hij namelijk
zijn plaats weer op, hetgeen Ir. Rodri-
go de opmerking ontlokte: Komt de
wethouder met een dunne enveloppe
en die wil hij nog niet eens afgeven.
Ook tijdens zijn toespraak zorgde di-
rekteur Rodrigo voor hiJariteit toen
hij wees op de gevolgen voor het be-
drijf toen de heer Bannink, die met
veel kennis van zaken de administra-
tie verzorgde, zich ook met de tech-
niese kant ging bemoeien. Berichten

. over ontploffingen waren de direkteur
niet ter ore gekomen maar zeker is
dat de door hem gerepareerde schrijf -

machines direkt in handen van een
vakman moesten worden gesteld. Be-
halve een koevert met inhoud mocht
de jubilaris de gouden draagspeld van
de Vereniging van Waterleidingbelan-
gen in ontvangst nemen. De heer J.
Kossen memoreerde hoe de heer Ban-
nink van kantoorbediende was opge-
klommen tot hoofdambtenaar. Spre-
ker noemde hem een prettige mede-
werker die altijd bereid was om alle
soorten werkzaamheden te verrichten
en de dank hiervoor van direktie en
personeel uitte zich in een blijvend
geschenk, een tinnen tabakspot met
inhoud en inskriptie. Voor mevrouw
Bannink waren er bloemen. Het be-
reid zijn om alle soorten werkzaam-
heden te doen kwam ook naar voren
in de toespraak van oud-direkteur
Cense, die er aan herinnerde hoe de
heer Bannink na de oorlog een over-
all aantrok om de achterstand bij het
meter-opnemen in te halen, terwijl
hij bovendien het gasbedrijf aanzien-
lijke bedragen bespaarde door met
een zelf ontworpen apparaat gaslek-
ken op te sporen. De heer Cense die
in de 27 jaar van samenwerking de
heer Bannink had leren waarderen
om zijn kennis, eerlijkheid en beschei-
denheid liet zijn woorden vergezeld
gaan van bloemen en een geschenkbon.
Ook de heer L.H. Cohen schonk na-
mens de afdeling Zandvoort van de
ABVA bloemen en een kadobon, waar-
na hij de jubilaris bedankte voor diens
medewerking aan de opbouw van een
grote vakbeweging. De laatste spreker
was de heer Bannink zelf, die in zijn
dankwoord de goede samenwerking
met de kollega's memoreerde. Het lag
voor de hand dat bij het ophalen van
herinneringen aan veertig jaar gasbe-
drijf niemand meer de tijd in de gaten
hield, zodat het samenzijn behoorlijk
uitliep.

eanduoortee hoeranl1

vinciehuis plaats vinden. Overigens zit
circuit-direkteur Beerepoot niet te
springen om Zandvoort vaarwel te zeg-
gen. Uit een vraaggesprek tussen hem
en een medewerker van het Haarlems
Dagblad blijkt, dat zijn voorkeur nog
steeds uitgaat naar voortzetting van de
racerij in de kustgemeente.
Reden ook dat men er niet helemaal
zeker van is dat de verhuisplannen niet
politiek zullen worden gebruikt om de
raad tot uitstel van een beslissing over
het circuit te bewegen. Daags voor het
onderhoud met de limburgse provincie-
bestuur vindt n.l. de behandeling van
de gemeentebegroting plaats. Tijdens
de behandeling wordt een voorstel
van de pvda verwacht om een datum
voor de opheffing van de racebaan vast
te stellen. Circuit-direkteur Beerepoot
zou graag zien dat de volksvertegen-
woordiging met het nemen van een be-
sluit inzake het circuit wacht tot er
meer zekerheid bestaat over de moge-
lijkheden -zoals het terugdringen van
de geluidsproduktie- om het projekt in
Zandvoort te houden.

middenstand
denkt
over kappen
met de vv v
Het bestuur van de Federatie Handels-
vereniging/Hanze wil zich met de leden
gaan beraden over de gevolgen voor
Zandvoort als het bedrijfsleven
in zijn geheel zou kappen met de
plaatselijke vvv.

De middenstandsfederatie is van me- •
ning dat het toeristenburo financieel
achter wordt gesteld bij instellingen
als het zwembad, het kultureel cen-
trum en de openbare bibliotheek,
waaraan de gemeente, volgens een
berekening van het federatiebestuur,
vijfmaal meer besteed dan aan de
vvv. De dagelijkse leiding van de mid-
denstandsorganisatie noemt het in
zijn zojuist verschenen jaaroverzicht
van '79 'ronduit schandalig' dat er
ook voor het komend jaar geen slui-
tende begroting is, waardoor er geen
geld beschikbaar zal zijn voor het
houden van toeristiese evenementen.
Volgens de federatie wordt dit veroor-
zaakt door-het besluit van de zand-
voortse gemeenteraad om niet meer
subsidie aan de vvv te verstrekken dan
de hoogte van de ontvangsten van het
bedrijfsleven. Het bestuur wijst er op
dat in vele gemeenten de huisvesting
en de personeelskosten van de vvv ge-
heel door de plaatselijke overheid
wordt betaald. Alleen op deze manier
kan een vvv goed funktioneren, meent
de middenstandsorganisatie. Het be-
stuur vreest dat vele zandvoortse on-
dernemers hun bijdrage zullen intrek-
ken door de invoering van de toeris-
tenbelasting op 1 januari 1980.
De federatie deelt verder nog mee dat
van de gemeentelijke dienst van pu-
blieke werken de toezegging is ont-
vangen.dat door de tekenkamer van
de dienst een schetsontwerp wordt
gemaakt voor het aanbrengen van
een permanente feestverlichting in de
badplaats. Het plan zal door een spe-
ciale werkgroep worden bestudeerd.
Zoals kon worden verwacht stelt het
bestuur van de middenstandsorgani-
satie zich achter het streven van de

~~vrienden van het circuit. Volgens het _
bestuur is het bestaan van de racebaan"
een ekonomies belang voor Zandvoort.



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

tortelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 025.07- 27 28

lucht
*Leusdra ^̂
fhnds?? AMNESTT

INTERNATIONAL
giro

454000

Voor onze filialen te Zandvoort en of
Heemstede zoeken wij

AKTIEVE ECHTPAREN

Man voor de buitendienst, echtgenote
voor de winkel.
Woningruil verplicht.
Aantrekkelijke voorwaarden. Eventuele
mogelijkheid tot overname van bestaande
wijken op provisiebasis.
Beknopte schriftelijke sollicitatie, event.
met uw telefoonnummer naar One Hour
Cleaning Service, Houtplein 22, Haarlem.

Gevraagd voor tijdelijk of in vaste dienst
CHAUFEURS

voor onze filialen te Zandvoort
en of Heemstede,

in bezit van autorijbewijs.
One Hour Cleaning Service, Houtplein 22,
Haarlem, tel. 023 - 3119 02.

omroepers omroepers

Gevraagd een vriendelijke

HUISHOUDELIJKE
HULP

in ons gezin voor 4 a 5 och-
tenden per week.
Tel. 023-2467 99.

Aangeb. 4-pits-gasfornuis
met oven "Haller" f. 50,-
Oranjestraat 17 zw. tel.
2931.

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

ca. 200 tot 300 m2. Oud
pakhuis of loods of lege
winkel. Brieven onder nr.
860 buro van dit blad.

1948 .- 1978
30 jaar tandtechnieker
künstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

HELMA NOEMT DAT EXTRAATJE
'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.

De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud-
portemonnaie zonder beperkingen.

***************De Perfektrekening. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft A.—OyX
staan groeit aan met 43/4%. ^W 4 /O

***************De Selektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt u over het opgenomen
bedrag 1% rente terug aan de bank.

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente.
Over het geld dat u opneemt, betaalt u
2% terug aan de bank.

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7'/4%,
12 maanden 6V4%, 6 maanden 53M%. ^f~<Q/f^.
Vrij opneembaar voor een eigen huis. • 4 /O

De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen.Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten overeen eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per halfjaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat-er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij1.' Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer35, 2000 VC Haarlem,

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

ZAN4

i i^?^
uAit nodoriond

een bonk van dey tijd
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donkere dagen
voor zandvportse
toeristenindustrie
Op de ledenvergadering van de Federa-
tie Handelsvereniging Hanze Zandvoort
hing een sombere stemming, en niet al-
leen door de korte herdenking van het
overlijden van twee bestuursleden dit
jaar, de heren L. van Du i ven voorde en
V. van Bergen.
'Voor de Zandvoortse middenstand
staat de klok op vijf voor twaalf' had
Van Duivenvoorde nog op de vorige
ledenvergadering gezegd, 'maar nu
staat de klok op één voor twaalf'
waarschuwde voorzitter Ch. Moeren-
burg. De afgelopen maanden zouden
voor het op toerisme ingestelde zand-
voortse bedrijfsleven als één der don-
kerste perioden in zijn geschiedenis
gekenmerkt kunnen worden. De bij-
dragen daartoe werden geleverd door
het wegblijven zon, de invoering van
de toeristenbelasting, de penibele po-
sitie van het vvv en de bedreiging van
het circuit.

Zo moesten de strandeksploitanten
voor het derde achtereenvolgende jaar
een seizoen met slecht strandweer op-
vangen. De faktor zon is natuurlijk
niet te beïnvloeden, aldus de voorzit-
ter, maar het ekónomies risiko dat het
ontbreken van zon voor de strandpach-
ters met zich brengt, zou verminderd
kunnen worden door een keten van
winkeltjes en terrasjes langs de hele
boulevard. De strandpachters zouden
dan voorrang kunnen krijgen voor
zo'n plaatsje. Waarom toeristen die een
winderig strand mijden, wel op een
stormachtige boulevard zouden gaan
zitten, werd evenwel niet duidelijk, ten-
zij de winkeltjes als schuilplaats be-
doeld zijn tegen de regenbuien en wind-
stoten. Daarnaast zou volgens de organi-
sator van de Dorpspleinbraderie het be-
zoek aan Zandvoort gestimuleerd kun-
nen worden door bijv. een strandpop-
festival (een popfestival op het strand
wel te verstaan).

Ook voor de overige faktoren die bij-
droegen tot een somber 1979 was de
boosdoener eenvoudig aan te wijzen.

b en w, hoewel Circuitvrienden-voor-
zitter Pas het liever wenste te zoeken
bij 'die kleine ondeugende jongens in
de raad'. Circuitdirekteur Beerepoot
wist daar alles van en stelde dat de
Zandvoortse gemeenteraad een beslis-
sing dreigde te nemen die eigenlijk
door de volgende raad in 1986 of '87
genomen diende te worden over de
opheffing van het circuit, dan zou
lawaaioverlast geen rol meer spelen
bij de beslissing. Nu deze raad de op-
zegging van het 15-jarige kontrakt
overwoog, gedroeg de gemeente zich
als een slechte huisbaas die de Cenav
belemmerde de nodige investeringen
te doen. 'Het is alsof de gemeente als
huisbaas de warmwatertoevoer dicht
draait, net op het moment dat de Ce-
nav onder de douche staat'.
Dat gevoel kenden meer middenstan-
ders in Zandvoort, want het bedrijfsle-
ven had bij de invoering van de toeris-
tenbelasting niet de inspraak gehad die
de kollegepartijen anders zo hoog in
het vaandel hadden. (Als de partij die
buiten het kollege staat, de vvd, en die
inspraak niet hoog in het vaandel
heeft, wél in het kollege had gezeten,
was die inspraak er ook niet geweest,
maar de kans op een toeristenbelas-
ting was dan in ieder geval geringer
geweest en inspraak niet nodig). Bo-
vendien eiste Zandvoort als enige ne-
derlandse gemeente op basis van een
idioot raadsbesluit een bijdrage van
het bedrijfsleven aan de vvv. Door de
invoering van de toeristenbelasting zou
die vrijwillige bijdrage van de midden-
stand dit jaar waarschijnlijk verder te-
rug lopen (f. 78.000,-- in 1978). En dat
niet omdat men niet wilde, maar om-
dat men niet kon. De gemeente zou
net als overal de personeels- en huis-
vestingskosten voor zijn rekening moe-
ten nemen (ca. f. 275.000,-), en an-
ders zou het bedrijfsleven de gemeente
op haar verantwoordelijkheid kunnen
wijzen door te kappen met de vvv. Op
die manier zou de gemeente kunnen
.merken dat zij niet zonder vvv kan, en
dat zou bovendien ontslag voor perso-
neelsleden van de vvv betekenen. Of de

joustra en gielen
uit de raad

Met ingang van 1 januari a.s. trekken de vvd-raadsleden M.P.F. Joustra en A.N.
J. Gielen zich terug uit de Zandvoortse gemeenteraad. De heer Joustra verlaat
de plaatselijke vertegenwoordiging wegens gezondheidsredenen en de heer
Gielen in verband met de uitbreiding van zijn werkzaamheden. Fraktievoor-
zitter Joustra heeft negen en de heer Gielen 5 jaar deel uitgemaakt van de ge-
meenteraad. Over de opvolging van de scheidende afgevaardigden vindt nog
overleg plaats'met de kandidaten op de groslijst. Het is vrijwel zeker dat het
vvd-raadslid Attema zal worden verzocht de funktie van fraktievoorzitter
op zich te nemen.

gemeente zich daardoor zal laten dwin-
gen de vvv in haar huidige vorm te la-
ten voortbestaan, kan betwijfeld wor-
den. Waarschijnlijk is de herinvoering
van een bescheiden gebouwtje op het
Stationsplein voor het uitdelen van
evenementenfolders en plattegron-
den. (Nein Herr Ruhrgebiet, dat wis-
sen wir nicht. Aber Sie können alle
Pensionen in Zandvoort am Meer mit
Adresse und Telephonnummer finden
Jn diesem folder. Viel Erfolg, Herr
Ruhrgebiet).

Aan de basis van de moeilijkheden tus-
sen het zandvoortse bedrijfsleven en de
gemeente zou echter het ontbreken
van een toeristies beleid bij de gemeen-.
te liggen. Gekombineerd met de uit-
spraak van burgemeester Machielsen
dat Zandvoort een woonplaats, met
weliswaar een belangrijke toeristïese
funktie, zou zijn, zou volgens de Han-
ze Zandvoort-voorzitter leiden tot
grote onzekerheid bij de ondernemers
en daarmee tot grote terughoudend-
heid bij het doen van investeringen. ;
Wij zullen de gemeente dan ook moe-
ten bombarderen met verzoeken om
haar zo te dwingen een toeristenbeleid
te formuleren. Want er moeten dingen
gebeuren of anders ligt Zandvoort,
evenals Scheveningen indertijd, bin-
nen vijf jaar letterlijk en figuurlijk op
zijn gat, en dat niet alleen door de ver-
grijzing van de bevolking die door de
stagnerende woningbouw dreigt. Fer-
me taal van het bestuur van de Handels-
vereniging, maar van de aanwezige le-
den kwam geen enkele reaktie of dis-
kussie, alles werd geslikt als lammetjes-
pap met limonade-siroop, eensgezind-
heid in passiviteit. Een eensgezindheid
die Van Duivenvoorde bij het ontplooi-
en van gezamenlijke aktiviteiten door
de ondernemers had gemist.
Alleen Jongsma (tevens vvd-raadslid)
drong aan op de instelling van een
kommissie voor de formulering van
een eigen toeristies beleid om met
een visie bij de gemeente aan te kun-
nen kloppen. De praktijk in andere
toeristengemeenten had volgens hem
getoond, dat b en w in 3/4 van de ge-
vallen dan wél de voorstellen van het
bedrijfsleven overneemt.

burgerlijke stand
6 november -13 november 1979

overleden : Wilhelmus Johannes Ma-
rinus Dijkzeul, oud 85 jaar ; Bernardus
Uzendoorn, oud 79 jaar.

ondertrouwd : Jacobus Marinus van
Berkelaar en Catharina Hendrika Riem;
Gijsbertus Arnoldus Vlug en Ida Lam-
berta Jansje Koper

geboren : Floor, dv. S.P. Weller en
J.M. de Muinck ; Christina Helena, dv.
C.W.J. Dalmeijer en A.C.M, van Bu-
chem ; Caroline Maria, dv. A.C. den
Hartog en L.F.C. Jentink ; Christiaan
Pieter, zv. C.J. Kemp en C.C.M, van
der Mije.

waterstanden
nov.
15
16
17
18
19
20
21
22

H. W.
00.11
01.06
01.55
02.22
03.00
03.38
04.09
04.46

L.W.
08.16
09.11
09.59
10.28
11.04
11.44
12.12
12.51

H.W.
12.40
13.27
14.03
14.36
15.11
15.53
16.19
16.57

L.W.
20.48
21.32
22.12
22.39
23.16
23.59
00.25
01.00

euwe schaakt̂
in zandvoort

foto Jacob Koning

Gisteravond speelde oud-wereldkampioen schaken Max Euwe een simultaanwed-
strijd tegen leerlingen, leraren en enkele genodigden van de Christelijke MAVO
aan de Sophiaweg. Voor de inmiddels 78 jarige dr. Euwe verliep de séance zeer
suksesvol. In zijn opening speelde hij afwisselend d2-d4 en e2-e4, waarna hij in
rap tempo op alle borden he,t initiatief in handen kreeg. De eerste schaak-mats
vielen op de 14e zet, de laatste op de 49e, toen nog op twee berden gespeeld
werd. Op het laatste bord aksepteerde de grootmeester na 1 V2 km schuivelen
in 2 1/2 uur een remise-aanbod van de schaakredakteur van de Zandvoortse Koe-
rant Jack van Eijk, die als enige de eminence grise van de 64 velden van een
100 °/o skore afhield. Maar, aldus Euwe, alleen zwakke spelers winnen in dit'
soort séances, dus vanavond heb ik slechts tegen sterke spelers gespeeld.

D'66 IN LIMBURG
WIL GEEN CIRCUIT

Het limburgse statenlid Aart Resoort
(d'66) heeft Gs vragen gesteld over
de mogelijke overplaatsing van het
circuit naar Limburg.
De heer Resoort vraagt GS onder meer
hoe het kollege 'een benzine-slurpende
aktiviteit als het auto-racen denkt te
rijmen met de alom gevoelde noodzaak
om te komen tot energiebesparing'.
Hij wijst ook op de grote geluidsover-
last; een gegeven dat -aldus de heer
Resoort- 'eerder pleit tégen vestiging
van een dergelijk circuit in Limburg,
dan ervoor'. Tenslotte wil de heer
Resoort weten of het kollege gekend
is in het voornemen van deputé Lei
Stals om 'op persoonlijke titel' met
de direktie van het circuit te gaan pra-
ten over een mogelijke overplaatsing
en waar het circuit eventueel moet
komen.

a Op woensdag 21 november a.s. or-
ganiseert de werkgroep vrouwen van de
Nederlandse Protestantenbond de jaar-
lijkse bazar in het gebouw van de bond
aan Brugstraat 1 5. Tussen 14.30 en 17.
00 uur wordt een grote verscheiden-
heid aan snuisterijen, gebruiksgoede-
ren en konsumptieartikelen aangebo-
den tegen billijke prijzen. Voor de
jeugd is een aparte stand ingericht waar
zij spullen kan kopen die niet duurder
zijn dan een gulden. De opbrengst van
de verkoopmiddag komt geheel ten goe-
de aan de aktiviteiten van de NPB in
Zandvoort.

« Death race 2000' is de titel van een
avonturenfilm die vanavond in de jon-
gerensociëteit 'De Nachtuil' in nieuw
noord wordt gedraaid. De toegangsprijs
voor leden bedraagt f. 3,50, niet leden
betalen een piek meer.



aanbesteding uitbreiding familieberichten familieberichten

Gistermiddag heeft ten kantore van Publieke Werken de aanbesteding plaats gevonden voor de bouw van
de uitbreiding van het raadhuis. Als laagste inschrijver haalde wethouder Termes het aannemingsbedrijf
Terlingen uit Diemen uit de enveloppen. De som waarvoor Terlingen de uitbreiding zal bouwen bedraagt
f. 1.900.000,-, of, als het bouwbedrijf het risiko van tussentijdse prijsverhogingen gaat dragen,
f. 2.014.000,--.Met deze bouwsom lag Terlingen zeer dicht bij het door P.W. begrote bedrag van
f. 1.949.000,--. Er resten nu nog ca. 2,25 miljoen gulden van het door de raad gevoteerde krediet voor de
inrichting van het gebouw en het terrein er om heen.

SPORTHAL VOOR ZANDVOORTMEEUWEN
IS VOORLOPIG NIET HAALBAAR

In een zojuist verschenen rapport over
de behoefte aan binnen- en buitensport-
akkommodatie in Zandvoort wordt het
plan van ZSV Zandvoortmeeuwen voor
de bouw van een sporthal t.b.v, voetbal-
trainmg, zaalvoetbal, zaalhockey en in-
door-tennis in verband met de geringe
bezettingsgraad op dit moment niet
haalbaar geacht. De samensteller van
het rapport, de Sportraad voor de pro-
vincie Noordholland, is echter van me-
ning dat Zandvoortmeeuwen met de
voorbereiding van het projekt moet
doorgaan om in de behoefte die over
vijf jaar kan worden verwacht te voor-
zien. De sportraad is verder van oor-
deel dat verplaatsing van het velden-
kompleks aan de Vondellaan naar het
binnenterrein_van_het_circuit zoveel
mogelijk dient te worden voorkomen.
De raad verwacht van een verhuizing
naar elders een nadelige invloed op de
publieke belangstelling voor de aktivi-
teiten van Zandvoortmeeuwen.
Volgens de rapporteur is een overkap-
ping van het 50 meter buitenbad van
het zwembad 'De Duinpan', gelet op
de financiële tekorten van het bad.

BIJSTANDSBOND ZANDVOORT
STAPT UIT WELZIJNSBERAAD

Uit protest tegen de aangekondigde be-
zuinigingen in de sociale en welzijns-
sektor, heeft de afdeling Zandvoort van
de Bijstandsbond besloten zich met in-
gang van heden terug te trekken uit het
Welzijnsberaad Zandvoort. De bond zegt
in een verklaring deze stap niet alleen te
nemen uit protest, maar ook uitsolidari-
teit met hen die de dupe dreigen te wor-
den van de door de regering beoogde
vermindering van de uitgaven t.b.v. de
vele duizenden bejaarden en geestelijk
en lichamelijk gehandikapten. Onder
deze omstandigheden is het volstrekt
zinloos geworden om te praten over
het bevorderen van het welzijn, terwijl
men van hogerhand bezig is het welzijn
voor grote groepen van de bevolking af
te breken. De Bijstandsbond noemt de"
voorgenomen maatregelen een ernstige
aantasting van de bestaande en na veel
strijd verworven rechtszekerheid voor
de zwaksten m onze samenleving.

EKSPOSITIE BATIKS

o Vafi zondag 18 tot en met vrijdag
30 november eksposeert Han de Bruin
batiks van aquarellen in 't Packhuys
van Nieuw Unicum. Het bijzondere
van zijn batiks is dat de oosterse batik-
kunst op een westerse manier gebruikt
is, zodat zij meer als een modern schil-
derij overkomen, zonder dat het aparte
effektvan de batiktechniek verloren
gaat.
Dagelijks m 't Packhuys van Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan 165. Ope-
ningstijden van 12 tot 17 uur.

voorlopig niet haalbaar. Tenslotte acht
de sportraad de inwilliging van het
verzoek van de Academy for
Asian Fighting Arts (AFAFA) een ge-
rechtvaardige zaak. Het rapport zal
worden besproken op de openbare
vergadering van de raadskommissie van
publieke werken, op donderdag 22
november a.s. in het gemeentehuis.

Wa de zware nederlaag van twee weken
geleden slaagde TZB er afgelopen zon-
dag in aanzienlijk beter voor de dag te
komen en de ontmoeting met EHS uit
Haarlem met 2-1 te winnen.
Direkt na de aftrap gingen de kustbewo-
ners in de aanval en beten zich als ter-
riers in de verdediging van de tegenstan-
der vast. l n de 7e minuut van het duel
was het raak. Tijdens een worsteling
voor het doel van de voetballers uit de
Spaarnestad zag Eric Herfst kans de
bal te bemachtigen en schoot het leer
door een woud van benen achter de
EHS-keeper, 1-0. De voorhoede van
EHS brandde los om de voorsprong
van the boys zo spoedig mogelijk te-
niet te doen. De stormloop van de
Haarlemmers was echter maar van
korte duur en TZB ging opnieuw in
het offensief. In de 33e minuut van
de wedstrijd werd Ab Bol in het straf-
schopgebied door een tegenstander
gevloerd en dit leverde TZB een pe-
nalty op. Met een hard en droog schot
voltrok Willem Koning het vonnis en
bracht de stand voor TZB op 2-0.
EHS was nog lang geen geslagen ploeg
en lanceerde na de theepauze de ene
aanval na de andere op de zandvoortse
defensie. Het was aan keeper Bram
Puls te danken dat de aanvallers voor-
lopig geen voet aan de grond kregen,
maar ook Ad Vastenhouw, Peter van
der Veld en Peter Auberlen lieten van
zich spreken bij het verdedigen van
het doelgebied. Onderwijl bleven Ed-
win Miezenbeek en Henk de Reus
zoeken naar een opening in de achter-
hoe'de van de tegenstander en opereer-
den soms gevaarlijk dicht onder de pa-
len van EHS. Ondanks de aktiviteiten
van zowel de aanvalslinie als de ach-
terwaartsen van TZB moest de klup
toch een puntje van de voorsprong
afstaan aan de haarlemse ploeg. Het
was Kees Smit die Puls het nakijken
gaf, 2-1. Een verdere aantasting van
hun voordelige positie stonden the
boys niet toe en zij hielden EHS tot
aan het eind van de wedstrijd stevig
onder de duim.

De jaailijkse turnwedstrijden voor meis-
jes van 6 jaar en ouder om de kluptitel
van de gymnastiekvereniging TZB vin-
den plaats op donderdag 22 november
a.s. in de Prinsessehal aan de Prinsesse-
weg in het dorpscentrum. Aanvang
18.00 uur en de toegang tot de gym-
zaal is kosteloos.

agenda
gemeenteraad

voor de behandeling van de gemeente-
begroting en een aantal andere onder-
werpen op maandag 19 en indien no- .
dig op dinsdag 20 november a.s. De
bijeenkomst van het dorpsbestuur
vindt plaats in het gemeentehuis en
begint om 19.30 uur. Een half uur
eerder dus dan het gebruikelijke tijd-
stip.

1. Notulen van de vergadering van 23
oktober 1979.

2. Ingekomen stukken.
Brief dd. 29 oktober 1979 van de
heer H. de Pater, waarin deze mede-
deelt ingaande 1 januari 1980 zijn
raadslidmaatschap te willen beëindi-
gen.
Brief dd. 14 november 1979 van de
heer Mr. A.N .J. Gielen, waarin deze
mededeelt ingaande 1 januari 1980
zijn raadslidmaatschap op te zeggen.
Brief dd. 14 november 1979 van de
heer M.P.F. Joustra, waarin deze
mededeelt zijn raadslidmaatschap
met ingang van 1 januari 1980 te
beëindigen.
Brieven van de voorzitter van het
centraal stemburo dd. 7 november
en 9 november 1979 betreffende
de benoeming resp het bericht van
aanneming van de benoeming tot
lid van de gemeenteraad van de heer
P. Ingwersen.
Brief dd. 12 november 1979 van de
Stichting Vrienden van het Circuit
Zandvoort betreffende het voortbe-
staan van het circuit.

3. Bestemmingsplannen.
4. Onderwijsaangelegenheden :

Vervanging ketel centrale verwar-
mingsinstallatie Wim Gertenbach-
school.

5. Transakties onroerend goed :
a. aankoop 12 2-kamerflats in ge-

bouw 'Tournesol', Hogeweg 60.
6. Ontgrondingenwet e.d.

a. verrichten van grondwerkzaam-
heden t.b.v. het verleggen van de
bocht in het circuit.

7. Begrotingen 1980.
8. Subsidies 1980
9. Investeringsplan 1980/1984.

10. Berekening begrotingsruimte en be-
grotingswijzigingen verband houden-
de met de begroting 1980.

11. Overige begrotingswijzigingen :
a. 50e wijziging gemeentebegroting

1979;
b. 5e wijziging gemeentebegroting

1980.
12. Vervroegd uittreden gemeenteperso-

neel.
13. Benoemingen :

a. Aanwijzing lid raad van beheer
N.V. Sportfondsenbad Zandvoort.

14. Rondvraag.

eanduoortee hoeranl1

Heden is voor ons nog onverwacht rustig ingeslapen onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

ARENDJE VAN DEN BOS
weduwe van Arie Kromhout

eerder weduwe van Jan Jacob van de Geer
op de leeftijd van 85 jaar.

Piet en Wil
Siem en Vera
Ali en Arie
Bep en Joop
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Zandvoort, 14 november 1979
"Huis in het Kostverloren"
Correspondendie-adres :
Paradijsweg 18 - Zandvoort

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaart-
centrum "Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort van 17.00
uur tot 17.30 uur en van 20.00 uur tot 20.30 uur. Zaterdags van 17.00
uur tot 17.30 uur, zondags geen bezoek.

De crematie zal plaats hebben maandag 19 november om 10.30 uur in
het crematorium "Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van Paradijsweg 18 omstreeks 10.00 uur.

Mede namens mijn echtgenote zeg ik hierbij allen, die met een
spontane handdruk en het aanbieden van bloemen en geschen-
ken blijk gaven van hun belangstelling bij mijn afscheid uit de
politiedienst, zeer hartelijk dank.

Het was voor ons een onvergetelijke dag !

G. Pols
Zandvoort, l O november 1979
Bilderdijkstraat 13

( I.M. )

KMI

CIRCUITVAN

ICMDORT
ACTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. CENAV rensportschool
opleiding racelicentie

Di. OLDENHOF-BMW
dealerdag

Wo. GlJS VAN LENN EP, cursus
verhoogde rijvaardigheid.

Vr. POLITIE Rotterdam
rijvaardigheidslessen

Za, CENAV rensportschool
Rensportschool Zandvoort
opleiding racelicentie

-Inlichtingen tel. 8284

kerkdiensten

steun
ons werk

INTERNATIONAL
k. giro

454000

HERVORMDE KERK
zondag 18 november a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru.
Jeugdkapel
10.30 uur : Jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 november a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. E. Warnink te Noord-

wijk.

PROTESTANTENBOND
zondag 18 november a.s.:
10.30 uur : mevr. drs. A.A. in 't Veld

rem. Bentveld

ROOMS-KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 november a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 18 november a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caeciliakoor.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 november a.s.
Zuster E.H.M. Nijsen, Gasthuishofje 27,
tel. 2791.

Zandvoort
OPEN HUIS

Op zaterdag 17 november 1979
van 12.00 tot 14.00 uur.

WEIMARWEG1.
In het "groene deel" van Zandvoort ligt dit halfvrijstaand
woonhuis met schuur en fietsenberging, voorzien van c.v.(gas).
Indeling: beg.gr.: entree, hal, woonkamer met open haard (gas),

keuken, toilet, kelderkast.
1e verd.: 1 kleine en 2 grote slaapkamers, badkamer met ligbad,

toilet.
2e verd.: vliezotrap, grote zolder over het hele huis.

Mogelijkheid voor 4e slaapkamer.
Het pand is aan voor-, zij- en achterzijde voorzien van een zeer

zonnige tuin.
Vraagprijs f 298.000.- k.k.

Verdere inlichtingen makelaarskantoor

CENSE
Telefoon 02507-2614.



DOMINEER VAN HALL: WIE VOOR DE RACERIJ KIEST,
KIEST VOOR HET OFFEREN VAN MENSEN.'
De voorganger van de gereformeerde
kerk van Zandvoort, ds. P. van Hall,
heeft in niet mis te verstane bewoor-
dingen duidelijk stelling genomen te-
gen het circuit. In het jongste nummer
van het maandblad van de gereformeer-
de kerk schrijft de predikant met af-
schuw over het omstreden projekt:

ledereen weet dat er primitieve religies
waren en misschien nog wel zijn die
hun zelfgemaakte goden menen te moét-
en en te kunnen dienen en dat ook daad-
werkelijk doen, je houdt het haast niet
voor mogelijk, met het letterlijk offer-
en van mensen.
Je vraagt je verbijsterd af hoe mensen
daarop kunnen komen en het vervult
iedereen met afschuw. En ook al wordt
een mensenoffer omgeven met allerlei

BAARMOEDERHALSKANKER-
ONDERZOEK

Op 22 en 23 november a.s. zal de twee-
de ronde van het baarmoederhalskanker-
onderzoek plaatsvinden. Voor dit on-
derzoek komen in aanmerking vrouwen
geboren in de jaren 1926, 1929, 1932,
1935, 1938, 1941 en 1944 in totaal
643 vrouwen.
ledere vrouwelijke inwoner van deze
leeftijdsklasse heeft inmiddels een op-
roepkaart voor deelname aan het on-
derzoek ontvangen voorzien van de
nodige inlichtingen (o.a. datum, tijd
en plaats van het onderzoek).
Genoemde vorm van kanker kan in
het allereerste begin, wanneer de
vrouw nog geen klachten heeft, ontdekt
worden door middel van het maken van
een uitstrijkje. In het geval dat er bij het
onderzoek een afwijking wordt gevon-
den, kan een behandeling volledige ge-
nezing brengen.
De uitstrijkjes zullen worden afgeno-
men door een daarvoor speciaal opge-
leid team. Het afnemen van het uit-
strijkje duurt slechts enkele minuten.
De uitslag van het onderzoek wordt
aan de hiüsarts medegedeeld. Indien
om welke reden dan ook geen gevolg
kan worden gegeven aan de uitnodi-
ging tot deelname aan het onderzoek
wordt de opgeroepene gevraagd de op-
roepkaart met vermelding van de reden
aan het gemeentehuis terug te zenden.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman b v,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
- Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

riten, die het geheel begeleiden en ver-
hullen, het neemt allemaal niet weg dat
mensen worden geofferd aan in het le-

. ven geroepen goden. Het hoort bij een
hele primitieve manier van leven die de
onze niet meer is. Gelukkig maar, je moet
er niet aan denken.
Ik wou dat het waar was en dat het inder-
daad een overwonnen en achterhaalde
zaak was. Maar deze vorm van primitief
heidendom is onder ons nog springle-
vend en gebeurt in ons midden en wij
nemen er aan deel. Het gebeurt in de
racerij op het circuit. Omwille van (on-
derworpen en gehoorzaam aan) de macht
van het geld, sensatie, spanning.houden
wij een circuit in stand waarop mensen ten
gevolge daarvan om het leven komen.
Eigenlijk letterlijk slachtoffer zijn. We
noemen dat verzachtend en verhullend
ongelukken die 'helaas' nu eenmaal ge-
beuren, dan lijkt het of niemand er iets
aan kan doen . Of we zeggen dat dat het
risico is dat de coureur van te voren weet.
Maar dat is afschuifsysteem. De kern is
dafwe als samenleving dusdanig ver-
slaafd zijn aan machten die ons in de ban
hebben, dat we daaraan willens en we-
tens bereid zijn mensen op te offeren.
Bij de racerij vallen doden. Wie voor de "
racerij kiest als organisator, supporter of
coureur kiest ook voor het offeren van
mensen. Kortom , in feite niets anders
dan een primitieve vorm van heidendom
in een modern jasje.
Ik vind het daarom jammer dat in de
uitvoerige politieke en maatschappe-
lijke discussies over het circuit weinig
deze principiële discussie over het cir-
cuit zelf gevoerd wordt, maar dat het
gaat over nevenaspecten zoals geluids-
hinder, geblokkeerde woningbouw en
inkomstenderving van onze middenstand.
Stuk voor stuk belangrijke zaken waar
je niet licht over heen moet lopen, maar'
het gaat aan de kern van de zaak voor-
bij. Vanuit christelijke overtuiging moet
je zeggen dat overal waar levens van men-
sen bedreigd worden door personen of
samenleving'er iets mis is. En dat blijkt
dan behalve in Chili, Zuid-Afrika en
Rusland ook in ons midden te gebeuren.
Het lijkt me een goede reden om lid te
worden van het doorploeterende anti-
circuit-commité.

sport - spel

ten juniorgroep van de zwemklup 'De
Zeeschuimers' nam afgelopen zaterdag
met veel sukses deel aan een rekreatie-
ve vierkamp. De resultaten van de jeug-
dige zwemmers(sters) waren des te op-
merkelijker omdat de meesten voor de
eerste keer deelnamen aan een wedstrijd.
De kinderen uit de badplaats behaalden
4x een eerste, 1x een tweede en 5x een
derde plaats.
De individuele uitslagen luiden : 25
mtr. schoolslag : (1) Robertter Heyden,
(2) Coby Hessels, (3) Mariska v.d. Berg.
50 mtr schoolslag j.o. 12 jr.: (1) Thomas
Pennekamp. 25 mtr. vrije slag : (1) Lau-

,ra Hendrikse, (3) Diana Hessels, Robert
ter Heyden en Mariska v.d. Berg. 50 mtr
vrije slag j.o. 12 jr.: (1) Thomas Penne-
kamp, (3) Jan Hessels. Alle deelnemers
(sters) aan het toernooi ontvingen een
herinneringscertifikaat. De volgende
vierkamp voor junioren is vastgesteld
op 8 december a.s. in Schalkwijk.

te koop in Zandvoort

HOEKFLAT MET EIGEN OPGANG
met vrij uitzicht. ind.: kamer - keuken - 2 slaapkamers

douche - w.c.

GEHEEL GEMEUB. en VERWARMING.

Dr. C.A. Gerkestraat 20 flat no. 85
voor afspraak bellen na 18.00 uur telf. 0290? - 3368

vraagprijs f. 135.000,- k.k.

ZANDVOORT
BOUWTERREIN, circa 300 m2

omgeving Kostverlorenstraat

Inlichtingen tel. 02507 - 5212

Vanaf heden t/m eind november in

Joegoslavisch Restaurant

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

* goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

Voor onze filialen te Zandvoort en of
Heemstede zoeken wij

AKTIEVE ECHTPAREN

Man voor de buitendienst, echtgenote
voor de winkel.
Woningruil verplicht.
Aantrekkelijke voorwaarden. Eventuele
mogelijkheid tot overname van bestaande
wijken op provisiebasis.
Beknopte schriftelijke sollicitatie, event.
met uw telefoonnummer naar One Hour
Cleaning Service, Houtplein 22, Haarlem.

Gevraagd voor tijdelijk of in vaste dienst
CHAUFEURS

voor onze filialen te Zandvoort
en of Heemstede,

in bezit van autorijbewijs.
One Hour Cleaning Service, Houtplein 22,
Haarlem, tel. 023 - 3119 02.

steun
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J&sltestraat 18 • Hanbtioott
02507-4499

Na lekker e ven weggeweestl
zijhishetwinkéltjïy

SCHELPENPLEIN

nieuwbouw

Te huur bedrijfspand en woning, bestaande uit

kelder, afmeting 5 x 8,6 mtr. en begane
grond zeer geschikt voor kantoorruimte,
atelierruimte, kapsalon, e.d.
Woning op de eerste en tweede verdieping.
Het geheel is voorzien van c.v.

Inlichtingen : H. W. COSTER *.v.
Makelaar o.g.

Tel. 5531

Rubriek betrouwbare
gebruikte auto's
van Renault dealer

Zoekt u een betrouwbare gebruikte wagen?
Kom eens langs. Al onze aanbiedingen zijn ge-
controleerd met onze feilloze diagnose-apparatuur.
Van iedere auto bestaat een uitgebreid diagnose
rapport.

Koopt u een auto boven de f 3000.- dan krijgt u
bovendien een waterdichte Bovag-garantie,

Als speciale aanbieding hebben wjj voor u:

GROOTSTE VOORDELIGE
INRUIL AUTO SHOW.

Rïnko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
Tel.: 02507-2323/2424

occasions

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Initallaf ie bureau

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.O2507 8484



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOI"
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507- 27 28

prnrtijBperst
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l ZANDVOORT
Te koop aangeb.: wasem-
kap (merk Neff). fam. Wou-
ters, Celsiusstraat 229, tel.
4515

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

ca. 200 tot 300 m2, oud
pakhuis of loods of lege
winkel. Brieven onder nr.
860 buro v.d. blad.

(CENTRUM)

TE KOOPI
BEDRUFS-PAND |
LEEQ TE A A N V A A R D E N |

-SCHOOLSTRAAT 2 Ë

V.V.D. Zandvoort
houdt politiek café op

donüerdag 13 december
in hotel Keur. Geopend van-
af 8 uur 's avonds.. Statenlid
Machielsen en gem. raadslid
Joustra spreken er.
Dit wordt interessant.

lees verder volgende week.

WERKSTER gevr. voor 2x
2 uur per week in tandarts-
praktijk. Salaris plus werk-
tijd in overleg. Tel. 5832.

Moeder van twee school-
gaande kinderen wil vol-
gend jaar tegen vergoeding
van maandag t.e.m. vrijdag
bij haar thuis op baby pas-
sen, zelf halen en brengen.
brieven onder nr. 870 buro
v.d. blad.

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

H. W. COSTER B.V.
Makelaar 0.9.

M
LidNBM
'JdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor.aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën . Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. O23 • 33 19 75

mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

opheffingsuitverkoop
Wegens gezondheidsredenen, met toestemming van de Kamer van Koophandel

Over enkele weken is deze TOTALE VERKOOP ten einde
De tijd dringt

ALLES MOET WEG!!!
Daarom geven wij onze gehele collectie

VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS
Japonnen - Deux Pièces - Vesten - Pullovers - Rokken - Pantalons

en Broekpakken.
Onze confectie is tot en met maat 54.

HALVE PRIJZEN, HALVE PRIJZEN
Profiteert u nu het nog kan en VERDUBBEL de waarde van uw

geld.

Als u nu uw St. Nicolaas- en kerstgeschenken koopt

verdient u

Profiteert - Profiteert - Profiteert

Hoe sneller u komt, des.te GROTER is de keus!!!

Modehuis

„S, PILLER" B.V.
Kerkstraat 4, Zandvoort, telefoon 02507-3397.

Wij zijn geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Zondags en 's maandags van 13.00 tot 18.00 uur.

Haal warmte en kleur in uw huis l

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Sehitdeesfodeut
Tel.

resrouran

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2135

Visrestaurant
Duivenvoorden

TELEFOON

02507-2824
Roemer tgdiftMtafd

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

r chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4681
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circuit gaat weg
cenavkontrakt wordt in 1981 opgezegd
In een aangenomen motie van de geza-
menlijke kollege-ondersteunende par-
tijen, cda, pvda, inspraak nu en d'66
hebben b en w gisteravond tijdens de
begrotingsraadsvergadering de opdracht
gekregen de opzegging van het kón-
tra kt tussen de gemeente Zandvoort
en de circuiteksploitant Cenav voor
te bereiden, opdat de raad vóór 1 ja-
nuari 1982 tot de daadwerkelijke op-
zegging kan besluiten. Daarmee heeft
burgemeester Machielsen zijn keihar-
de uitspraak van de raad, waarom hij in
een interview in het Haarlems Dagblad
van 4 oktober vroeg.

B en w krijgen in deze motie, oorspron-
kelijk een initiatief van de socialist
Toonen, twee jaar de tijd de opzegging
van het kontrakt met de Cenav voor te
bereiden, omdat het sluiten van het
circuit ekonomiese gevolgen zal heb-
ben voor het Zandvoortse bedrijfsleven
en ook voor de gemeente zelf. Om het
sluitingsproces zo soepel mogelijk te
laten verlopen kunnen b en w in de
gegeven tijd studies verrichten en over-
leg plegen met de provincie Noord-Hol-
fand en de rijksoverheid..
Met deze beslissing van de raad is het
vonnis uitgesproken over het circuit, de
voltrekking er van zal met zachte hand
geschieden. Tot 1982 zullen gemeente
en bedrijfsleven hun plannen uit kun-
nen werken voor de invulling van het
beschikbaar komende binnenterrein
van het circuit, dat zich tamelijk een-
voudig ekonomieser zal laten eksploi-
teren dan nu door de racebaan wordt
gedaan. Daarbij zullen evenwel eisen
worden gesteld aan miljeu-vriendelijk-
heid en aan de spreiding van het aan
te trekken publiek over het gehele
jaar.

Maar het belangrijkste pluspunt van de
sluiting van het circuit zal zijn het her-
openen van de mogelijkheid van het
plegen van sociale woningbouw. En daar
aan heeft de gemeente Zandvoort een
sterk groeiende behoefte. Niet alleen
zal het groeiend aantal woningzoeken-
den onder dak gebracht kunnen worden,
tevens zal de dreigende vergrijzing
van de Zandvoortse bevolking een halt
toe geroepen kunnen worden. Daar-
mee zal een grotere ekonomiese be-
dreiging voor het Zandvoortse bedrijfs-
leven weg genomen worden, dan het
circuit als ekonomiese bron heeft
kunnen bij dragen.
Edoch, hoe precies de datum, waarop
het uiteindelijke besluit tot opheffing
van het circuit genomen moet worden,
ook vastgesteld is, het zou niet de eers-
te keer zijn dat de raad op een eerder
genomen besluit terug komt. Want wie
zal de woningen, gebouwd op basis van
de aflopende geluidshinder van het cir-
cuit, nog afbreken als blijkt dat de ge-
luidshinder door geluiddempers inder-

waterstanden
nov.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

H. W.
00.11
01.06
01.55
02.22
03.00
03.38
04.09
04.46
05.21
06.02
06.47
07.36
08.47
10.02
11.24
00.01

L.W.
08.16
09.11
09.59
10.28
11.04
11.44
12.12
12.51
13.26
14.09
14.52
15.40
16.51
18.05
19.24
08.04

H.W.
12.40
13.27
14.03
14.36
15.11
15.53
16.19
16.57
17.33
18.18
19.04
20.05
21.22
22.49

12.30

L.W.
20.48
21.32
22.12
22.39
23.16
23.59
00.25
01.00
01.36
02.23
03.11
04.17
05.25
06.00
1.9.36
20.33

Toonen: er staat niet ken, maar zél besluiten foto Jacob Koning

De door Van Erp namens de vier partijen ingediende motie
De raad van de gemeente Zandvoort, bijeen in haar openbare vergadering van
heden, 19 november 1979.
overwegende,
dat de woningnood in Zandvoort, blijkens het aantal ingeschreven woningzoe-
kenden, nog steeds toeneemt,
dat het rapport "Prognose van de kwantitatieve woningbehoefte van de ge-
meente Zandvoort'voor de komende vijfjaar een sterk stijgende woningbe-
hoefte aangeeft,
dat de woningnood de geestelijke volksgezondheid in gevaar brengt,
dat de geluidhinder, die door het circuit wordt veroorzaakt, de noodzakelijke
voorziening in de woningbehoefte in de weg staat,
dat het circuit de veiligheid van toeschouwers en rijders bedreigt,
dat het circuit leidt tot ernstige aantasting van het miljeu,
beseffende,
dat sluiting van het circuit een economisch verlies voor een deel van het be-
drijfsleven betekent en tevens budgettaire gevolgen heeft voor de gemeente,
is van oordeel,
dat in het algemeen belang tussentijdse beëindiging van het contract met de
CENA V onontkoombaar is,
draagt het College van Burgemeester en Wethouder op voorstellen voor te be-
reiden om tot een ander gebruik van het circuitgebied te komen en daartoe,
zowel op planologisch als op financieel gebied, de nodige studies te doen ver-
richten, overleg met de provincie Noord Holland en Rijksoverheid te voeren,
en wel binnen een zodanige tijdslimiet, opdat de Raad voor l januari 1982
zal besluiten tot opzegging van het contract met de CENA V.

R.A. van As (cda)
T.M. van Erp (d'66)

P. Flieringa (inspraak nu)
G. J. W. Toonen (pvda)

nieuws
kort & klein

• De hernieuwde openstelling van de
postbus- en telefoonruimte van het
postkantoor aan de Louis Davidsstraat
is van korte duur geweest. Vernielingen
en brandstichting dwongen de direktie
de lokaliteit in de avonduren en tijdens
de weekeinden voor het publiek te sluï-
ten. Van maandag t.e.m. vrijdag is deze
gesloten van 20.00 tot 06.30 uur. Ge-
durende de weekeinden is de ruimte al-
leen toengankelijk op zaterdagmorgen
van 06.30 tot 09.30 uur.

• De heer T.R. Althuisius is op 27
november a.s. veertig jaar werkzaam
op de tekenkamer van de dienst van
publieke werken. Ter gelegenheid van
zijn jubileum recipieert de heer Alt-
huisius op 26 november van 16.00 tot
19.00 uur in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.

• Op woensdag 26 november a.s. be-
legt de sportvereniging OSS de alge-
mene ledenvergadering '79 in hotel
Keur aan de Zeestraat. Na de behande-
ling van de huishoudelijke agenda vindt
de huldiging van een aantal leden plaats
die geruime tijd aan de vereniging zijn
verbonden.

• Op donderdag 19 november a.s.
komt het Strandschap Zandvoort in
het raadhuis bijeen voor de behande-
ling van de jaarrekening 1978 en de
opstelling van de begroting voor het
komend jaar. Verder komen op de
vergadering de seizoenrapporten van
de strandpolitie, kustbrigade, strand-
pachters en de Watersportvereniging
Zandvoort aan de orde en worden
voorstellen gedaan om de verordening
ordemaatregelen te wijzigen en aan
te vullen. De vergadering is openbaar
en begint om 10.00 uur.
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daad tot 2x drie dagen beperkt blijft ?
Of welke zullen de argumenten nog zijn
als woningbouw mogelijk blijkt, terwijl
het circuit in grotere rust zijn program-
ma's afwerkt ?
De beer (epoot) staat dus in de lijn van
korrel en vizier, maar het schot is nog
niet gelost, zijn 120 ha grote huid kan
nog niet te koop worden aangeboden.

MEER MOTIES

Zowel de vvd als het cda kwamen gis-
teravond met moties t.a.v. het vvv. De
vvd wenst een reële basis voor het vvv
te scheppen door de raad zich over de
verstrekking van. een vaste subsidie, in
de vorm van de subsidiëring van de
stijgende personeels- en huisvestings-
kosten, te laten uitspreken. Het cda
wenst de onderhandelingen tussen ge-
meente en bedrijfsleven te heropenen
om tot een betere regeling voor het
vvv te komen. Verder diende de vvd
een motie in om de stijging van de
gasprijs tot de helft terug te brengen,
omdat de gemeentelijke winst over t'
de gasverkopen over het jaar 1978 tot
boven het miljoen gestegen zijn. Die
winststijging is echter tot stand geko-
men door de uitzonderlijk grote afzet
van gas als gevolg van de uitzonderlijk
strenge winter.

bejaardenzang in kerk
Een tot de laatste plaats bezette her-
vormde kerk was zondagmiddag getui-
ge van een muzikaal gebeuren waarop
de uitvoerenden met voldoening kun-
nen terugzien.

In de eerste plaats het Haarlems Ama-
teur Symfonie Orkest, dat na afgelo-
pen zomer in een impasse te zijn ge-
raakt door het teruglopen van het aan-
tal musici met als gevolg een beperkte
keuze van muziek, zich heeft weten te

mevr, kraan-meeth ._

herstellen en onder leiding van Kees
Beekhuis suksesvol optrad met een re-
pertoire waarin Delibes,van Beetho-
ven, Dvorak en Handel vertegenwoor-
digd waren. Ook het bejaardenkoor
van de plaatselijk Alg. Ned. Bond voor
Ouderen onder leiding van Bert van
Laar en Maria Hufferman aan de piano,
versterkt met en ongetwijfeld ook ge-
ïhspireerd door gastzangers, onder wie
leden van het hervormd kerkkoor, TOZ,
het Dames Vocaal Ensemble en niet te
vergeten Martha Koper, oogstte veel

sukses met hun optreden, waarin zij
behalve 'Vater Unser' en 'Glory, Glory
Halleluja' ook nog enige liederen sa-
men met het Haarlems Amateur Sym-
fonie Orkest ten gehore brachten,
waaronder het altijd dankbare Slaven-
koor van Verdi en het Nonnenkoor
uit Casanova. Het was jammer dat
dirigent Bert van Laar bij dit laatste
nummer het orkest en koor niet iets
intoomde, waardoor de stem van Mar-
tha Koper meer tot zijn recht had
kunnen komen. Gelukkig kreeg in het
daarna volgende 'The Holy City' haar
zuivere sopraan alle kansen, die zij
uiterst muzikaal benutte en waarvoor
zij een dankbaar applaus in ontvangst
mocht nemen. Niet vermeld in het
programma maar daarom nog niet
onvermeld in dit verslag was het optre-
den van het Dames Vocaal Ensemble
onder leiding van Maria Hufferman.
Dit ensemble, dat uit vier sopranen
en vier alten bestaat, leverde een be-
iangrijke bijdrage aan het konsert met
'Leih aus deines Himmels Höhnen' en
'Agnus Dei' van Handel.
Met het zandvoortse volkslied, in eens-

batiks
in 't packhuys
Han de Bruin, die wij hebben leren
kennen als kabaretier en schrijver van
(voortreffelijke) kabaretteksten, heeft
veel meer in zijn mars. Dat bleek za-
terdagmiddag toen onder grote belang-
stelling in 't Packhuys van Nieuw Uni-
cum zijn tentoonstelling van batiks,
akwarellen en olieverfschilderijen werd
geopend.

Aart van Dobbenburgh die de opening
verrichtte schetste Han de Bruin als een
kunstenaar met een intens gevoel voor
liefde en schoonheid en met een grote
bewogenheid. Daarvan getuigden zijn
akwarel 'Oorlog is moord' en het aan-
grijpende 'In Godsnaam help ze', maar
ook het feit dat vijftig procent van de
opbrengst van zijn verkochte werk be-
stemd is voor het Medisch Comité Ne-
derland-Vietnam voor hulp aan Cam-
bodja.
Het is voor iemand die niet deskundig
is op het gebied van kunst moeilijk er
een oordeel over uit te spreken en
daarom kun je maar het beste zonder
pose en zonder de illusie te willen wek-
ken er iets van af te weten het op je af
laten komen en dan simpelweg vaststel-
len dat je het mooi vindt. Want wat
zijn ze prachtig, de kleuren van de ba-
tiks die in grote verscheidenheid van
onderwerpen aanwezig zijn. Maar ook
de akwarellen zijn in mooie tinten ge-
schilderd en ook daar treft de variatie.
Een verklaring er voor is te vinden in
de verzuchting die Han de Bruin op een
bescheiden plekje in de ekspositieruim-
te heeft aangebracht : 'Zoekend in een
donkere wereld tracht ik mooie en
minder mooie dingen vast te leggen.
Soms lief en teer, soms als een schreeuw
Het zoeken blijft.' Het was er allemaal,
het mooie en minder mooie, het lieve,
het tere en de schreeuw. Het was er in
'liefde, leven', in 'Mijn zoon Wilko'
waarbij Han de Bruin kans zag met het
schilderen van een blauw jack aan een
spijker in een muur met daaronder een
paar nonchalant uitgeschopte klompen
een beeld van Wilko op te roepen. Het
was er in 'Moeder en kind' en het was
er in 'Cambodja 1979'.
Han de Bruin zocht in een donkere
wereld. Het zoeken blijft. Gelukkig
maar !
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4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeehtesekretarie
7947 Inforraatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan-365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

gezinde samenwerking met het Haar-
lems Amateur Symfonie Orkest, het
bejaardenkoor, gastzangers, organist
Michiel Jansen en het publiek werd
het konsert besloten, waarna mevrouw
Van den Berg-Dorreboom alle mede-
werkenden met een persoonlijk woord
en bloemen bedankte.



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in"POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507- 27 28

omroepers

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

MEISJE, 19 jr. zoekt werk
voor zaterdagen (winkel,
oppas of iets dergelijks).
Tel. 8246,

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

ca. 200 tot 300 m2, oud
pak huis of loods of winkel.
Br. onder nr. 860 buro v.d.
blad.

familieberichten

<Sffl0
WORD NU LID

VAN DE

PvdA
afd. Zandvoort

BEL
75 68 - Annemarie Goedmakers

34 55 - Pim Kuijken
O

Vanaf heden t/rn eind november in

Joegoslavisch Restaurant

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

* goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

f. 16,50

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

Met droefheid geven wij U kennis dat heden, in
het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, voor-
zien van de H. Sacramenten der Zieken, van ons
is heengegaan onze lieve zuster en tante

JOHANNA MARIA ZWAANENBURG
op de leeftijd van 71 jaar.

Wormerveer: Fl. Zwaanenburg
W.Zwaanenburg-Steeneker

Haarlem : J.M. Zwaanenburg
J.J. Zwaanenburg-Smit

Amsterdam: J. Zwaanenburg
Zandvoort : P. Zwaanenburg

P. Zwaanenburg-Boerrigter
Ried : J..Nieuwland-Zwaanenburg

J. Nieuwland
Neven en nichten

Zandvoort, 16 november 1979
van Ostadestraat 4

De Eucharistieviering wordt gehouden op woens-
dag 21 november a.s. om 10 uur in de parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafe-
nis in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aldaar.
Tante Jo is opgebaard in de rouwkamer van On-
derling-Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoekuren maandag en dinsdag van 16.30-17.00
uur en van 19.30 - 20.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontmoetingsruimte achter in de kerk.

SPAARDEPOSITO'S 6 JAAR VAST
De spaardeposito's van de
Nutsspaarbank West Nederland,
voor het beleggen op lange termijn
geven u de hoogste rente.
Vrij beschikbaar voor de aankoop
van een eigen huis. De rentehoogte
is afhankelijk van de beleggingstijd.
6 jaar vast 10 % 3 jaar vast 81/2%
5 jaar vast 91/2% 2 jaar vast 8 %
4 jaar vast 9 % r/poorbonh

uie/t nederlond
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het circuit centraal in de politieke beschouwingen
foto's Jacob Koning

Toonen: Zandvoortse bevolking boven
autosport.

Joustra : bron van inkomsten wég-
gepest.

Van As: onderzoek naar vervangende
ekonomiese mogelijkheden.

Van Erp: sensatie en onbekende inkonv
sten versus schreeuwende woningnood.

Flieringa: Provincie en Rijk hebben
financiële verantwoordelijkheden.

Voor velen in Zandvoort verdwijnt met
het circuit een stukje plezier, geschiede-
nis, of gewoon een stukje inkomen. An-
deren slaakten een zucht van verlichting
bij de geopende perspektieven op rusti-
ger tijden en meer woningen in de socia-
le sektor. De vier kollege-ondersteunen-
de partijen stonden dan ook voor een
moeilijke keus t.a.v. de opzegging van
het Cenav-kontrakt, want voorstanders
van het circuit waren niet alleen in vvd-
kringen te vinden. Dat hun uiteinde-
lijke beslissing niet lichtvaardig is geno-
men, moge blijken uit de volgende frag-
menten uit hun algemene beschouwin-
gen over de gemeentebegroting van
1980, en uit de ruimte die zij b en w
hebben gegeven om de sluiting zorgvul-
dig voor te bereiden.

VVD {Joustra)
Wij lazen vorige week in de krant dat de
Cenav overweegt om het circuit van
Zandvoort te gaan overbrengen naar
Limburg, waar een aantal gemeenten
met open armen klaar staat om dit in
hun gemeente te krijgen. Mede door
het oprichten van het Circuit van Zand-
voort heeft Zandvoort zich kunnen
ontwikkelen tot een in de hele wereld
bekende badplaats met alle revenuen
van dien. Op instigatie van een klein
aantal militante bewoners zal onze
grote bron van inkomsten, waarschijn-
lijk weggepest worden, waardoor de
gehele infrastructuur van ons dorp zal
veranderen. Zandvoort zal zijn aanzien
en bekendheid verliezen, en dat gaat
erg gauw. Een bron van inkomsten ook,
niet alleen voor de gemeente, maar ook
voor het hele dorp. Wat hebben wij
dan over ? Een niet zo'n schone zee
en een niet zo'n schoon strand. Dan
hebben wij nog het Casino om Zand-
voort enige bekendheid te geven. Maar
als er verder niets te beleven valt in
Zandvoort, dan zal het Casino zich
nog wel eens gaan bedenken om nieuw-
bouw te plegen en Scheveningen licht
erg dichtbij. Er zullen niet veel hotels
en pensions meer overblijven en een
gedeelte van de middenstand is ge-
doemd te verdwijnen, met als gevolg
een veel grotere werkeloosheid.
Wij vinden dat wij met zijn allen eens
goed moeten overdenken en overleggen
wat wij met Zandvoort willen, want
de consequenties zullen enorm zijn,
vooral ook omdat de 'geluidshinder'
ontzenuwd is en er wel woningbouw
zal kunnen plaats vinden.

PVDA (Toonen)
Door de aanwezigheid van het cirkuit
stagneert al enige jaren de woningbouw.
In het kollegeprogramma staat de on-
dubbelzinnige uitspraak dat het cirkuit
moet verdwijnen. Niet alleen vanwege

de geluidshinder sec, maar ook vanwege
het feit dat er daardoor op de diverse
terreinen rondom het cirkuit, waar nog
woningbouw mogelijk zou zijn, niet
gebouwd mag worden.
De inspekteur voor de volksgezondheid
en milieuhygiëne brengt voor bouw-
projekten op die terreinen een negatief
advies uit zolang het circkuit blijft
bestaan,en gaat zelfs nog een stap ver-
der, door de geluidshinder van het
cirkuit ook bij praktisch alle overige
bouwprojekten in Zandvoort te betrek-
ken.
Ook andere instanties worden steeds
minder positief, om niet te zeggen ne-
gatief, in hun advisering. Mede op
grond van die adviezen wijst het kol-
lege van gedeputeerde staten eenvou-
digweg alle bouwplannen af waarbij
geluidshinder door het cirkuit aan de
orde komt. En mocht het kollege van
g.s. incidenteel haar goedkeuring geven,
terwijl de inspekteur negatief heeft ge-
adviseerd, dan kunnen we er vergif op
innemen dat de inspekteur in beroep
gaat. Zo'n procedure duurt drie jaar en
we hebben geen tijd om al die proce-
dures af te wachten.
Naast de niet geringe bezwaren van mil-
ieutechnische en verkeerstechnische aard,
is het cirkuit een sta-in-de-weg voor de
woningbouw. We worden gesteld voor
de keuze : woningbouw t.b.v. huidige
en komende generaties Zandvoorters
of cirkuit. Voor ons is die keuze niet
moeilijk. Het algemeen belang van de
Zandvoortse bevolking gaat boven het
belang van autosport of wat daarvoor
doorgaat.
Het liefst zagen wij het cirkuit dan ook
morgen verdwijnen. U zult begrijpen
dat wij met de kollegeondersteunende
partijen gezocht hebben naar een stand-
punt waar wij ons allen in konden vin-
den en waarvan wij verwachten dat ook
de inspekteur voor volksgezondheid en
milieuhygiëne en het kollege van g.s. er
hun instemming aan zullen geven, zo-
danig dat woningbouw in Zandvoort
op zeer korte termijn weer mogelijk
wordt.

CDA (Van As)
Niet alleen onze fraktie maar ook de
overige frakties brengen deze avond
de woningnood onder uw aandacht.
Natuurlijk ten overvloed, dat is be-
kend.
Het College zit met zijn handen in het
haar; wij met onze handen omhoog en
de woningzoekenden staan op straat.
Hoe komen we er uit. Er moeten
Kno(o)pen worden doorgehakt. Pro-
vinciale- en Rijksoverheden moeten
hun geluidshindervërhalen niet over-
trekken.
Natuur- en duinlandschap beschermen-

de aspecten zijn te allen tijde het
overwegen waard, maar dienen altijd
te worden afgewogen tegen het grote
woningnood aspect.
Bestemmingsplannen moeten naar be-
hoeften worden gewijzigd. Het besluit
van ex-minister Gruyters moet wor-
den herroepen.
De CDA-fraktie is van mening dat het
contract met de Cenav na 1988 niet
verlengd mag worden en zo mogelijk
eerder wordt opgezegd en wel om de
volgende redenen :
a. de auto- en motorrensport in de

huidige vorm een te verwerpen zaak
is;

b. belemmering voor woningbouw;
c. geluidshinder en milieu-aspecten;
d. energieverspilling.
Er zal tijdig een onderzoek moeten
plaats vinden naar haalbare plannen
met vervangende ekonomische moge-
lijkheden. Zowel voor het gebied als
voor de gemeenschap.

INSPRAAK NU (Flieringa)
De gemeenten, toch de eerst verantwoor-
delijken voor de huisvesting van haar in-
woners, blijven zitten met de gevolgen
van het beleid van de centrale overheid
en de provincie. Zeer speciaal de ge-
meente Zandvoort die ook nog het
slachtoffer is van het Provinciale 'Be-
leid', dat meent de nog niet in werking
zijnde Wet op de Geluidshinder te
moeten misbruiken om werkelijk alle
sociale woningbouw onmogelijk te
maken. Naar onze overtuiging worden
hier de grenzen van behoorlijk be-
stuur zeer ver overschreden. Niette-
min mogen wij onze ogen niet sluiten
voor de consequenties van het stand-
punt van de Provincie t.o.v. de aan-
wezigheid van het circuit binnen de
grenzen van de Gemeente Zandvoort
en zijn wij verplicht, of wij het daar nu
mee eens zijn of niet, al het mogelijke
te doen om de woningbouw weer op
gang te krijgen. Het enige wat ons, naar
wij vart de Provincie te verstaan heb-
b'en gekregen, te doen is zorg te dra-
gen, dat het contract met de Cenav
voortijdig wordt opgezegd. Wij steu-
nen derhalve de motie waarin het
College wordt uitgenodigd al die stap-
pen te ondernemen die het de gemeen-
teraad mogelijk moet maken voor 1
jan. 1982 tot een besluit te kunnen
komen. Ik moge in dit verband het
College uitdrukkelijk verzoeken de
Provincie en het Rijk hun verantwoor-
delijkheid voor het door hen gevoerde
wanbeleid vooral financieel te accep-
teren, daar de gemeente Zandvoort de
gevolgen van dit beleid onmogelijk
zelfstandig financieel zal kunnen dra-
gen.

D'66 (Van Erp)
Als grote boosdoeners van de schrijnen-
de woningnood in Zandvoort zijn aan
te wijzen :
-Het gemeentelijk beleid in hetverle-

den. Er is niet gebouwd voor de be-
hoeften van de bevolking en veel te
veel gebouwd in de vrije sektor (leeg-
stand).

- En ten tweede het circuit, dat alle
resterende mogelijkheden dreigt te
blokkeren; of in ieder geval ernstig
dreigt te vertragen.
Zet, voorzitter, de mogelijkheden op
een rijtje om het circuit voor 1988
kwijt te raken, met de kansen, kosten,
juridiese problemen etc. Leg ons ook
de mogelijkheden uit om vooruitlo-
pend daarop de nodige stappen te
ondernemen om met de woningbouw
aan de slag te gaan.
Ik ben hiermee nog niet uitgepraat
over het circuit. Er zijn mensen die
de meerderheid van de raad aanzien
voor circuithaters. Demagogie schu-
wen zij daarbij niet en zij maken ge-
bruik van kwasie-objectieve enquêtes
waarvan de uitkomsten dan nog
eens worden verwrongen. Wij ver-
staan onder inspraak wat anders
dan opiniepeilingen met een onzorg-
vuldige vraagstelling. Twee dingen
dienen goed uit elkaar gehouden te
worden : - Wij stellen vast dat er
mensen zijn (veel zelfs) die aan dat
soort levensgevaarlijke spektakels
vreugde beleven. Ze noemen het
zelfs sport. En dat de horeca er
wat aan verdient is ook prettig
meegenomen. Hoe groot dat meege-
pikte graantje is weet echter ook
de Kamer van Koophandel niet.
-Wij moeten ook vaststellen dat
die spektakels een gewichtige oor-
zaak zijn van een schreeuwende wo-
ningnood en dat zeer velen het la-
waai als een ondragelijke last onder-
gaan, geluiddempers of niet. Ver-
geet ook niet milieubederf, verkeers-
overlast en energieverspilling. De
keuze is dan ook heel eenvoudig.
Het gaat bij de opheffing van het
circuit niet om grootscheepse aan-
tasting van werkgelegenheid of ver-
nietiging van gewichtige sociaal-cul-
turele belangen. Het gaat om sensa-
tie en wat onbekende verdiensten
in de horeca versus een althans ge-
deeltelijke oplossing van de woning-
nood in deze gemeente.

eanduoortse hoerartf

REAKTIE VVD
De vvd bleef op het standpunt staan
dat de raad met de sluiting van het
circuit een beslissing nam die zou lei-
den tot een totale uitverkoop wegens
opheffing van Zandvoort. En voorzit-
ter Joustra verwachtte binnenkort
aan de gemeentegrenzen borden met
de tekst : Stilte, u nadert mensen die
rust nodig hebben.
Met dat soort borden zou in ieder ge-
val de Nederlandse Stichting Geluids-
hinder zeer tevreden zijn, want dat zou
hun aktie in de media 'Laten we zacht
zijn voor elkaar' uitstekend ondersteu-
nen.

burgerlijke stand

14 november - 19 november 1979

geboren : Kees, zv. K. Koper en L.L.
Duif.

overleden : Klaas Koper, oud 78 jaar;
Arendje Kromhout, geb. van den Bos,
oud 85 jaar ; Willem Gerard Koning, oud
73 jaar.

getrouwd : Pieter Hoogendijk en Em-
ma Paap; Ernest-August Pehle en Rose-
marie Jeanette Braun.

nov.
23
24
25
26
27
28
29
30

H.W.
05.21
06.02
06.47
07.36
08.47
10.02
11.24
00.01

L.W.
13.26
14.09
14.52
15.40
16.51
18.05
19.24
08.04

( I.M. )

H.W.
17.33
18.18
19.04
20.05
21.22
22.49

12.30

L.W.
01.36
02.23
03.11
04.17
05.25
06.00
19.36
20.33

De V.V.D. van Zandvoort blijft
voorstander van het behoud van

het Circuit.

De V.V.D. wil ook graag
de V.V.V. behouden.

De V.V.D. is vóór een welvarend
ZANDVOORT.

De V.V.D. had bij de vorige
verkiezingen ruim 3000 stemmen.



bezwaren van pw en politie
tegen verkeersplan noordbuurt

familieberichten familieberichten

njbaon
rijrichting
woonstraatferf)

TüiüiiliJM voehjangersstroat

kru'i&punt

De direkteur van publieke werken en
de korpschef van de gemeentepolitie
vinden dat er grote bezwaren kleven
aan de door de raadsfrakties van de
pvda, cda, d'66 en inspraak nu aange-
dragen oplossing voor de verkeersaf-
wikkeling in de straten van de Noord-
buurt. Een oplossing waarbij het Gast-
huisplein op een parkeer- en bevoorra-
dingsstrook na geheel voor het verkeer
wordt afgesloten.

In afwijking van het gemeentelijk ont-
werp voor de verkeersgeleiding door
de dorpskern willen de vier partijen de
cirkulatie van auto's, fietsen en brom-
fietsen door de nauwe straten geregeld
zien zoals op bovenstaande kaart staat
aangegeven.
De direkteur van pw is van oordeel dat
in het verkeersplan van de vier partij-
en het noodzakelijke verband tussen
de Noordbuurt en het centrum van de
gemeente ontbreekt. Volgens hem zul-
len bij verwezenlijking van het ontwerp
de rijafstanden in de buurt groter wor-
den, de verkeersdruk in Swaluestraat,
etc. toenemen en de woonerven (op
de kaart met ruitjes aangegeven - red.)
onnodige worden belast. Als voorbeeld
noemt de pw-funktionaris de roete
welke een automobilist moet nemen

om vanuit het centrum de aan het Gast-
huisplein gelegen warme bakker te be-
reiken om vervolgens weer terug te
rijden naar het centrum. Het omkeren
van de rijrichting van het Wagemakers-
pad van boven naar beneden acht hij
een voor fietsers en bromfietsers ris-
kante zaak. En de Burgemeester Engel-
bertstraat wordt ekstra belast omdat
het wachtend verkeer dat linksaf wil
filevorming veroorzaakt, meent de di-
rekteur.
Naast deze bezwaren voorziet de korps-
chef van politie nog meer moeilijkheden
indien het verkeersplan van het kwar-
tet zou worden aanvaard. Het omkeren
van het verkeer in de Stationsstraat, zo-
als dat de vier partijen voor ogen staat,
betekent naar zijn mening het scheppen
van een niet ongevaarlijk kruispunt
Prinsenhofstraat/Stationsstraat/Pakveld-
straat waar het verkeer uit drie richtin-
gen bijeenkomt. Voor de omkering van
het verkeer in de Brugstraat geldt voor
hem hetzelfde. Hier zal een gevaarlijke
situatie ontstaan bij het splitspunt Zee-
straat/Brugstraat. Over de omkering
van het verkeer in beide genoemde stra-
ten zijn de korpschef en de direkteur
het overigens gans oneens. De laatste
acht het juist een verbetering van de
verkeersafwikkeling 'omdat dit de dui-

delijkheid in de verkeersafwikkeling
tussen station en centrum ten goede
komt en de Zeestraat wordt ontlast'.
Terug naar de visie van de korpschef.
Hij vindt dat met dit plan het door de
vier partijen beoogde doel, het auto-
vrij maken van het Gasthuisplein, niet
wordt bereikt. Het ontwerp heeft een
aantal nadelen en kreërt enkele gevaar-
lijke situaties, stelt de politieman. Re-
den waarom hij het voorstel van de
vier meent te moeten ontraden. De di-
rekteur van publieke werken gaat niet
zo ver, maar komt met een ander ob-
stakel voor de herinrichting van het
Gasthuisplein op de proppen. Afslui-
ten voor het rijdend verkeer is in strijd
met het huidige bestemmingsplan dat
voorziet in twee gescheiden rijbanen
met parkeergelegenheid. Er zal dus een
wijziging van het tegenwoordige be-
stemmingsplan nodig zijn om een auto-
vrij Gasthuisplein te verwezenlijken.
Daar zit een procedure plus een raads-
besluit aan vast.
De adviezen van pw-direkteur en poli-
tiechef komen voor de a.s. dinsdag
vastgestelde maandelijkse bijeenkomst
van de kommissie van algemene zaken
aan de orde. Plaats van samenkomst:
raadhuis. Tijdstip van aanvang : 20.00
uur. De bijeenkomst is openbaar.

zaken in zandvoort

De bekende brood- en banketbakkerij
M. Keur heeft met een kompleet nieu-
we winkelinstallatie haar zaak in de
Diaconiehuisstraat een geheel ander
aanzien gegeven. In de eerste plaats
werd het vroegere oranje-wit veran-
derd in een mooie licht- en donker-
groene kombinatie waardoor, en dat zal
de oudere zandvoorters deugd doen,
het groen van de vroegere bakkerswin-
kel in ere is hersteld. Een andere bij-
zonderheid is een soort verwarmings-
oventje waarin de koekjes geen enke-
le kans krijgen oud te worden. De
toonbank werd aantrekkelijk gemaakt
door een paar rijen vrolijke tegels en
in de vitrines daaronder prijken be-
halve bonbons van bekende merken
dit keer heel aparte in forse afmetin-
gen, die ter gelegenheid van de feeste-
lijke opening speciaal uit België zijn
gehaald.
Morgen wordt er 'open huis' gehou-
den en iedereen is welkom om de ver
nieuwingen in ogenschouw te nemen,
om een drankje te drinken met iets er
bij, en om een kijkje te nemen in de
achter de zaak gelegen bakkerij waar
een meelsilo staat, een mengtrog, een
machine die broodjes 'opbolt', enfin
het hele proces van meel tot en met
knappend vers brood uit de oven is te
volgen. Waar spekulaasjes nog groten-
deels met de hand gemaakt worden en
waar een pak cacaopoeder naast een
schaal met zo juist gedraaide balletjes
er op wijzen dat men de fabrikcage van
marsepein ook maar lieuer in eigen
hand houdt.

beschouwingen
in vogelvlucht
In de algemene beschouwingen van de
frakties van de politieke partijen kwa-
men tal van zaken aan de orde die ook
in de beschouwingen van voorgaande
jaren ter sprake zijn gekomen.

De pvda drong er bij b en w op aan om
op korte termijn met een emanciaptie
nota te komen. Emancipatie is een van
de middelen om een rechtvaardiger en
betere samenleving te bereiken, aldus
woordvoerder Toonen. De vvd bepleit-
te een rekonstruktie van de noordbou-
levard. Fraktievoorzitter Joustra stel-
de voor de rijbaan te splitsen in twee
van elkaar gescheiden rijstroken. De
parkeerterreinen aan beide zijden van
de huidige rijbaan moet worden veran-
derd in één parkeerterrein aan één zij-
de van de kustweg. Het cda wil meer
vaart zetten achter de aanleg van een
fietspad over de voormalige trambaan
tussen Bentveldseweg en Blinkertweg.
De huidige situatie, waardoor fietsers
de drukke Zandvoortselaan moeten o-
versteken, noemde fraktieleider Van
As 'onverantwoord'. D'66 en inspraak
nu toonden zich vooral bezorgd over
de ontwikkeling van de gemeentelijke
financiën. Door de slinkende reserves
komen straks de nieuwe taken die de
gemeente noodzakelijkerwijs ter hand
moet nemen op de tocht te staan, al-
dus de demokraat Van Erp. Inspraak

Nu-fraktievoorzitter Flieringa voor-
spelde dat bij een ongewijzigd beleid
de gemeente binnen afzienbare tijd
zal worden gekonfronteerd met gaten
in de begroting. 'Wij zullen ons moe-
ten realiseren', zei Flieringa, 'dat de
bomen niet tot de hemel groeien en
dat de verzorgingsstaat ook haar be-
perkingen heeft'. Hij bepleitte in dit
verband het aanbrengen van een
plavond voor de gemeentelijke uitga-
ven, in het bijzonder op het terrein
van de subsidieverlening aan instellin-
gen als het kultureel centrum en de
openbare bibliotheek.
Alle woordvoerders betrokken in hun
algemene beschouwingen de deplora-
bele financiële toestand bij het vvv. AtV
gesproken werd om met vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven rond de ta-
fel te gaan zitten om de kwestie te be-
spreken. In afwachting hiervan hand-
haafde de raad de reeds eerder over-
eengekomen-fifty-fifty basis in de be-
groting voor het komend jaar. D.w.z.
dat de gemeente voor f. 117.500,- in
de vvv participeert. Wethouder Auke-
ma waarschuwde er voor dat wanneer
de raad mocht besluiten de bijdrage
aan het vvv alsnog te verhogen daar-
voor de nodige dekkingsmiddelen
moeten worden gevonden. Hij betwij-
felde of dat binnen het raam van de
begroting voor 1980 mogelijk was.

Na een kortstondige ziekte is heden, nog onverwacht, van ons heengegaan
onze zorgzame vader en lieve opa

DIRKZUIDAM
weduwnaar van Johanna Saager

op de leeftijd van 64 jaar.

Wij zijn dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend.
Dick en Henriëtte
Vincent
Martine
Dolf en Lia
Maren
Marion

Zandvoort, 19 november 1979.
A.J. v.d. Moolenstraat 30.
Correspondentie-adres:
Koningstraat 30

Aan huis geen bezoek.

De crematie heeft heden plaats gevonden.

Na een kortstondige ziekte is, in de ouderdom van 87 jaar, van ons heen-
gegaan, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa

JAN HENDRIK VAN KEULEN Sr.

L.Chr. van Keulen-van der Ben
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

2042 N M Zandvoort, 19 november 1979
Koninginneweg 30

Thuis geen bezoek.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

kerkdiensten

Enigszins verdrongen door alle rumoer
rond de opheffing van het circuit: de
gemeentebegroting voor 1980 is aan-
genomen.

De moties t.a.v. het vvv, de verminde-
ring van de stijging van de gasprijzen
en een motie t.a.v. een fietspad over
de voormalige trambaan, alle van de
vvd, werden ingetrokken. T.a.v. de vvv
zal het voorstel van het cda gevolgd
worden, d.w.z. dat de onderhandelin-
gen tussen b en w en de vijf fraktie-
voorzitters enerzijds, en de overleg-
kommissie van het Midden- en Klein-
bedrijf, het bestuur van de vvv en een
delegatie van de Handelsvereniging
Hanze Zandvoort anderzijds, heropend
zullen worden. De gasmotie was eigen-
lijk gericht aan de minister van ekono-
miese zaken, en de fietspadmotie was
niet nodig omdat b en w en de pro-
vincie al lang met dat fietspad bezig
zijn.

HERVORMDE KERK
zondag 25 november a.s.:
10.30 uur : Ds. J. Rothfusz uit Hille-

. gom.
Jeugdhuis :
10.30 uur : jeugdkapel.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 november a.s.:
10.00 uur : Ds. J.A. van Arkel te Bloe-

mendaal.
19.00 uur : Ds. J.L. Bel uit Umuiden.

PROTESTANTENBOND
zondag 25 november a.s.:
10.30 uur : prof .dr. C.W. Mönnich, ev.

luth. Amsterdam.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
•zaterdag 24 november a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang,
zondag 25 november a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met jeugd-

koor St. Agatha.

medische dienst

Het kollege van b en w kreeg van alle
zandvoortse politieke partijen kompli-
menten voor hun slagvaardig beleid
bij de aankoop van de 12 Tournesol
(zonnebloem)-flats aan de Hogeweg.
Burgemeester Machielsen werd ekstra '
gekomplimenteerd, omdat door zijn
persoonlijke inspanningen de deuren
en kassen open gingen die de snelle
procedure mogelijk maakten.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 24 en zondag 25 november a.s.:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distelstraat
21. Nieuw Vennep, tel. 02526-6495.

nieuws
kort & klein

• Hoewel we nog ruim een maand van
de jaarwisseling zijn verwijderd wordt
Zandvoort nu al regelmatig opgeschrikt
door het knallen van vuurwerk. Het
afsteken ervan vormt een niet denkbeel-
dig gevaar voor kleine kinderen, over-
last voor voetgangers en fietsers en
een ware ramp voor viervoeters. Dage-
lijks wordt de dierenbescherming ge-
konfronteerd met het feit dat honden
in paniek vluchten en niet zelden het
slachtoffer worden van het verkeer.
Ingevolge de politie-verordening mag
vuurwerk niet eerder worden afgesto-
ken dan op oudejaarsavond 12 uur en
de politie treedt dan ook streng op
tegen overtreders. Zij kan echter niet
overal tegelijk zijn en de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren doet daar-
om een dringend beroep op ouders en
leerkrachten de jeugd er op te wijzen
dat zij met haar niet ongevaarlijke hob-
by zal moeten wachten tot ouderjaars-
nacht.



FILiïl

LAFFICHEROUGE

van de franse regisseur Frank Cassenti
wordt morgenavond vertoond in het
14-daags filmprogramma van Film-lnn
in de openbare bibliotheek aan Prinses-
seweg 34. Aanvang voorstelling 9 uur.

In de Cartoucherie van Vinvesnnes be-
spreken acteurs en overlevenden uit
het verzet op welke manier ze het ver-
leden tot leven kunnen brengen en het
met het heden kunnen verweven.
Soms op het toneel, soms door middel
van gefilmde reconstructies worden de
acties, de gevangenneming, de verho-
ren en vervolgens het proces tot uit-
beelding gebracht.
Het is een onophoudelijk heen en
weer reizen tussen het heden en het
verleden, tussen de geschiedenis en de
herinneringen, tussen de spaanse bur-
geroorlog en Chili.
De groep Manouchian -op twee na
waren het alle immigranten afkomstig •
uit Polen, Hongarije, Italië, Spanje en
Roemenië o.l.v. Armenier Missak Ma-
nouchian.
Ze kwamen uit alle hoeken van de we-
reld, hun nationaliteiten waren even
verschillend als hun politieke opvat-
tingen en idealen.
Frankrijk was voor hun een vrij demo -
kratisch en gul toevluchtsoord. Het
was een menselijk land waar sinds 1789
de ontheemden, de verdrukten, maar
ook de beste zonen van andere landen
graag naar toe kwamen.
In november 1943 werden in Parijs
200 verzetsmensen door de duitsers
opgepakt. Onder hen bevonden zich
een 30tal geimmigreerden, allen aktief
in het franse verzet.
De arrestatie van de 23 leden van de

1111 i l

groep Manouchian ging gepaard met
een felle duitse campagne die erop
gericht was om zowei de nationale
beweging en het verzet als de buiten-
landers in diskretie te brengen.
In alle franse steden en dorpen werden
tijdens het proces tegen de groep de
'rode aanplakbiljetten' met hun foto's
en namen, opgehangen.
Tijdens hun proces en tot aan de exe-
cutie bleven de leden van de groep Ma-
nouchian trouw aan hun idealen als
strijders voor een vrij Frankrijk.
L'Affiche Rouge heeft een ontzettend

_positieve strekking, maar het overwel-
digendé element er aan is dat al'het op-
timisme vanuit de- vorm ook ruim-
schoots overtuigend gemaakt wordt.
Ontroerend zijn de taferelen van ver-
broedering en saamhorigheid tijdens
het ingetogen feestvieren in L' Affiche
Rouge, waar aanstekelijke melancholie
de plaats heeft ingenomen van verbit-
tering en onverzettelijk idealisme die
van verdriet.
De overweging dat het optimisme mis-
schien wel eens niet verder gerecht-
vaardigd zou kunnen zijn dan de film
zelf, maakt L' Affiche Rouge er ei-
genlijk alleen maar aangrijpender op.

'VROUWEN VAN NU' TOONDEN WINTERMODE

Het is begrijpelijk dat Papilion Dames-
mode uit de Haltestraat voor het tonen
van haar winterkollektie zich opnieuw
verzekerd had van de medewerking van
'Vrouwen van Nu' nadat bij een vorige
gelegenheid Thea van 't Hof als lady-
speaker en een aantal leden als manne-
quins zo'n belangrijk aandeel hadden in
het welslagen van de show.

Bovendien heeft een presentatie door
niet-beroeps mannequins het voordeel
dat de bezoeksters zich in hen herken-
nen, zo van 'als zij het draagt kan ik
het ook wel dragen'. En woensdaga-
vond bleek in de tot de laatste plaats
bezette zaal van hotel Keur dat deze
draagbare mode (in de maten 36 tot
en met 46 en zelfs hoger) ook een be-

mevr. kraan-meeth ._

taal bare mode is. In het modebeeld is
veel teruggekomen : geaksentueerde
schouders, blinde sluitingen, rokken
van visgraat, strass clips en, schrikt u
niet, kousen met hoogopgewerkte hiel
en naden. Dat betekent weer pal voor
je de deur uitgaat even inspekteren of
je naden wel recht zitten, een kontrole
die echter achterwege kan blijven bij
het dragen van pantalons en die waren
op de show heel goed vertegenwoor-
digd. Er was bijvoorbeeld een heel
mooie van grijs f lannel waarop een ve-
lours jumper in dwarsstrepen gedragen
werd en omdat u toch wel enig idee
wilt hebben van de prijs vertellen we er
bij dat de pantalon f. 89,75 en de jum-
per f. 79,- kost. Verder waren er
stretch pantalons, veel beige, waarop
jumpers in de nieuwe modetint paars
het uitstekend doen. In diezelfde tint,
en nu vragen we ons af of paars eigen-
lijk wel de juiste benaming is, waren er
geklede middagjurkjes maar ook een
heel geslaagd trois pièces waarop een
imitatie nerts bontmanteltje gedragen
werd. Opnieuw bleek hoe mooit dat
alternatieve bont is. Bovendien is het
licht, warm en niet duur, en van een
fikse regenbui heeft het niet te lijden,
integendeel. En voor velen, onder wie
ladespeaker Thea van 't Hof persoonlijk,
is een heel belangrijk punt dat er geen
dier voor gedood wordt. We blijven
nog even bij de imitatie bontmantels
want van een soortgelijk nerstmantel-
tje moeten we beslist even vermelden
dat in de suède banen de steekzakken '
verwerkt waren. Heel apart, en de prijs
mag u ook weten, f. 279,--. Voor da-

mes die zich liever in een lange mantel
met een royale kraag tegen de kou wa-
penen zijn er mooie eksemplaren van
imitatie nerts en wasbeer. Omdat we
ons in verband met de plaatsruimte
een beetje moeten intomen gaan we
nu in vogelvlucht langs een paar krea- •
ties die we toch niet onvermeld willen
laten : Soekoean (waarin Papillon
Zandvoort en Heemstede de alleenver-
koop heeft) jurkjes en pakjes, o.a. een
turquoise met elastiese taille en een
heel aparte verwerking van de ruimte
in de rug, een camelkleurig mantel-
pakje met bruinieren ceintuur, gekle-
de middagjaponnen waaronder één
van crêpe, bloemmotieven op een
zwart fond en één deux pièces van
100% katoen. De laatste bijzonder
mooi en maar f. 192,--. Omdat alcan-
tara heel erg prijzig is zijn er nu 'alcan-
taralook' japonnen waarvan er een
leuke doorknoopjurk in de nieuwe mo-
detint getoond werd. Ze zijn net zo
makkelijk wasbaar als de echte alcan-
tara en het verschil is haast niet te zien
Dus wat let ons ? Je kunt toch wel
dansen al is het niet met de bruid. Wat
zagen we nog meer ? Kombinaties van
bloese, rok en vestje, jurken met kol-
kraag waarop een paar knoopjes en de-
zelfde garnering op de gefronste cein-
tuur, vlotte winterjassen en, maar
daar moet je natuurlijk wel een heel
apart type voor zijn, een door een
echte herder gebreide lange wollen
wintermantel. De avondjaponnen waar-
mee, zoals'altijd, de show werd beslo-
ten varieerden van een vuurrood eksem-
plaar met gesmokte taille en mouwen
tot een beeldige zacht lila kreatie met
schouderbandjes waarover een mantel-
tje van hetzelfde materiaal. We von-
den f. 295,- niet duur voor zo iets
moois. Met schattige boeketjes en een
kado onder koevert bedankte de eige-
naar van Papilion, de heer Kleerekoo-
per, de mannequins en ladyspeaker
Thea van 't Hof voor hun medewerking,
terwijl hij laatstgenoemde en zijn chef-
fin Carla ten Broeke ekstra in het-zon-
netje zette voor het vele voorbereiden-
de werk dat zij in verband met de show
hadden verzet. De voorzitster van de
vereniging 'Vrouwen van Nu', me-
vrouw Buursema, overhandigde aan al-
Ie medewerkenden een shawl met het
embleem van het Wereldnatuurfonds.
Vermelden we tot slot dat kapsalon
Rita aan de Tolweg de perfekte coiffu-
res van de mannequins had verzorgd en
dat pianist Lucas Asselberg voor de
anhtergrondmuziek tekende.

VERHUISD
per 25 november 1979 wordt ons nieuwe adres

Pasteur straat 16
2041 VA Zandvoort (nieuw noord)
Telefoon 02507 - 34 02 (ongewijzigd)

Zaterdag 24 november a.s. houden wij

OPEN HUIS
een ieder is van harte welkom.

Instituut voor Fysiotherapie
M.C. KOPER én K. BRUIN

Passage 7 - 2042 KS Zandvoort

OPEN HUIS bij ECHTE BAKKER KEUR
morgen, 24 oktober, bent u van harte welkom bij uw echte
bakker, in onze vernieuwde zaak

ONZE HEROPENINGS REKLAME

1 banketstaaf f. 3,50
1/2 pond speculaas f. 2,50
Appel - rozijnenbol a f. 1 ;75
100 gram Belgische bonbons s f. 2,50

Keur brood reeds meer dan 65 jaar in Zandvoort

Diaconiehuisstraat 36 - tel. 24 04

kor
kostuums

3 DELIG

269.-
&««%

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE ea HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

Vanaf heden t/m eind november in

Joegoslavisch Restaurant

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

* goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

f. 16,50

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

Allemaal
op de fiets!

Er is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels, en bloemen.
Trek er fijn op de fiets op uit1

Aangeb. : koperen park.- of
valkparkieten-kooi 30x50x
55 cm. hoog, zeer mooi.
f. 75,--. Tel. 6613.

Meisje, 19 jr. zoekt werk
voor zaterdagen, (winkel,
oppas of iets dergelijks),
tel. 82 46

V.V.D. Zandvoort
houdt politiek café op

donderdag 13 december
in hotel Keur. Geopend van-
af 8 uur 's avonds. Gemeen-
teraads- en bestuursleden
zijn er ook. We praten er
over Zandvoort en wat ons
meer op het hart ligt.
Kom maar.
lees verder volgende week.

Te huur gevraagd
BEDRIJFSRUIMTE

ca. 200 tot 300 m2, oud
pak huis of loods of winkel.
Br. onder nr. 860 buro v.d.
blad.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP ge-
bruikte artikelen zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. ' .
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713, tel. na.
18.00 uur 6658

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M.VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507 - 2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Hondenkapsalon RENÊE
voor het vakkundig
6 Knippen
8 Scheren
0 Plukken
8 Oor- en nagelverzorgirrg
Honde'nspecialisten sinds

1955

Voor afspraken ui ts lu i tend
tel. 5626 na 19.00 uur .

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk feest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plain2, 2164/3713, tel. na
18.00 uur tel. 6658.



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en 'natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUO
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

Installatie bureau
GROENEITEIN

VERSTEEGE
•#• ttaeeöleltrbrtrfit

ftaltestraat IS • Hanbbooct
JEtttfpon 02507-4490

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

B.V.

O

Rubriek betrouwbare
gebruikte auto's
van Renault dealer
Rinko

Zoekt u een betrouwbare gebruikte wagen?
Kom eens langs. Al onze aanbiedingen zijn ge-
controleert! met onze feilloze diagnose-apparatuur.
Van iedere auto bestaat een uitgebreid diagnose
rapport.

Koopt u een auto boven de f 3000,- dan'krijgt u
bovendien een waterdichte Bovag-garantie.

Als speciale aanbieding hebben wjj voor u:

GROOTSTE VOORDELIGE
INRUIL AUTO SHOW.

Rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
Tel. :02507-2323/2424
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ZANDVOORT
(CENTRUM)

TE KOOP
BEDRIJFS-PAND
LEEQ TE AANVAARDEN
SCHOOLSTRAAT 2

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

[TEL.025O7 8484*

ga. &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.o.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT -. CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

M
LJdNBM
'JdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor,aan- o< verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis wonmglijst op aanvraag beschikbaar

"̂  *•'S' i#-S-= •^ff-''' ~s+ X. T

1638

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

geen

koerant 91-a c
ontvangen? *- • u u

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zqnvoor elkaar.

ui uuf u tfotiruort kunf cWt JturtI u uuin ruf-t'i hi( Ji Vdt r/widu Sic/iftni; d /utdfttndi r JH>-,I(>US JtiJ 2600 A/ Delft
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veel publiek op de been
bij aankomst van sint nicolaas foto Jacob Koning

Onder grote publieke belangstelling
heeft Zandvoort afgelopen zaterdag
Sint-IMicolaas met zijn Pieten binnen-
gehaald. Het-feest leek eerst nog in
het water te vallen want de ambtsket-
ting van de burgemeester was zoek !
Alle kinderen op het Raadhuisplein
werden door direkteur Hilbers van het
vvv aangespoord om de ambtsketen te
zoeken. Maar hoe de kinderen ook
zochten, de keten bleef onvindbaar.
De burgemeester zelf bracht uitkomst.
Hij had de keten mee naar huis geno-
men omdat hij vond dat, speciaal
voor de Sint, de ambtsketen wel een
poets beurt kon gebruiken.

Ondertussen liep het al tegen tweeën.
In de verte kwam de stoet aan. Eerst
een hoop reklamewagens, waarvan de
opschriften de mensen moesten aan-
sporen toch eens aan een nieuwe auto
te denken. Zoals te verwachten was,
reed er ook een reklamewagen van cir-
cuitvrienden mee, hetgeen de direk-
teur van het vvv, de heer Hilbers, deed
opmerken : 'Het circuit doet ook mee
vandaag. Nu kan het nog ! ' Omdat
er toch al veel kindergejuich te horen
was, bleek het niet mogelijk om uitte
maken of hij met zijn opmerking veel
bijval oogstte. Na de lange stoet rekla-
mewagens doemde in de verte de
schimmel op met de wuivende Sint. Da
kinderen werden steeds enthousiaster.
'Piet, Piet', klonk het van alle kanten.
Glunderende kindergezichtjes keken
verwachtingsvol naar de naderende
goedheiligman. De Sint liet zich het
gejuich en geschreeuw graag aanleu-
nen en liep al kinderhandschuddend
de trap op naar de burgemeester die
de spaanse bisschop hartelijk welkom
heette in Zandvoort.
'U weet misschien wel dat ik Zand-
voort de mooiste plaats vind van Eu-
ropa. Nu is het mij ter ore gekomen
dat Zandvoort met grote problemen
worstelt. Mijn vertrouwen in de ge-
meenteraad en in b en w is echter dus-
danig dat ik zeker weet dat er goede
oplossingen zullen worden aangedra-
gen, aldus de Sint in een herderlijke
bemoediging voor de grote menigte op
het Raadhuisplein. Sint-Nicolaas richt-
te zich natuurlijk ook tot de kinderen.
Ze lieten zich makkelijk oproepen om
'Zie ginds komt de stoomboot' te zin-
gen, welk schoon lied met een swin-

gend ritme werd ingezet door de mu-
ziekkapel Crescendo uit Hillegom. Na
een drankje in het raadhuis en na de
burgemeester en zijn vrouw een fles
Bisschopswijn met bloemen te hebben
overhandigd, moest de Sint weer op-
stappen. Hij had beloofd het winkel-
centrum in noord met een bezoek te
vereren.

Ook het Stekkie en het Cultureel Cen-
trum waren er in geslaagd zich een
plaatsje te veroveren in de drukke
agenda van de goedheiligman. Als
slot van deze voor de meeste kinde-
ren opwindende middag werd er
in het Cultureel Centrum een kinder-
film vertoond.

emm gaat doorstroming
in woningbezit versoepelen
Bejaarden vanaf zestig jaar, die vanuit
een grote huurwoning naar een kleine-
re EMM-woning willen verhuizen, kun-
nen hun oude lidmaatschapsnummer
behouden. Zo luidde het uiteindelijke
besluit van de algemene EMM-leden-
vergadering van jongstleden donder-
dag. Hierdoor is de moeilijkheid voor
deze bejaarden ondervangen dat ze
bij het inschrijven op een specifieke
bejaardenwoning weer helemaal ach-
teraan de rij hoge nummers moeten
aansluiten en nooit aan de beurt ko-
men.

Ook de regeling voor vrijgezellen en al-
leenstaanden is versoepeld. Er was al
het gebruik ontstaan dat jonge mensen
in de beneden-duplekswoningen, klei-
ne behuizingen in het algemeen, hun
lidmaatschapsnummer konden behou-
den wanneer ze er tien jaar woonden
óf al samenwonende een kind kregen.
Deze regeling zal nu ook gaan gelden
voor de huurders van de f latwonin -
gen voor alleenstaanden aan de Lo-
rentzstraat 531-609, de acht bene-
denwoningen in de vier flatgebouwen

aan de Keesomstraat en de be-
nedenwoningen in de flatgebouwen
aan de Van Lennepweg. Het aanvan-
kelijke voorstel was dat het nummer
niet verhoogd zou worden ongeacht
het tien jaar wonen in de f lat.alsmede
'de geboorte van een kind/Dit komt
mij voor als positieve diskriminatie
van de alleenstaande ! Waarom kan
deze regeling niet mede gelden voor
gezinnen waarvan de behuizing te
klein wordt doordat het kindertal
toeneemt'? , aldus de reaktie van een
EMM-lid die zich behoorlijk bleek te
hebben geprepareerd op de verschil-
lende agendapunten. Toen deze op-
merking bijval van enkele leden oogst-
te, vond de plaatsvervangende voorzit-
ter snel een kompromis waardoor het
rechtvaardigheidsgevoel oftewel het
'eigenbelang', zoals een dame cynies
opmerkte, van de leden voldoende tot
z'n recht kwam.
De goedleidende voorzitter Van den
Bos bleek echter niet in staat een kom-
promis te vinden voor de interlokale
woningruil. In de ledenvergadering van
vorig jaar oktober was geopperd of het

bestuur zich wilde buigen over de inter-
lokale woningruil. Dat wil zeggen dat
een gezin, dat naar een andere plaats
wil verhuizen van woning kan ruilen
met een gezin uit die plaats. Ook de
gemeente had aan het bestuur gevraagd
of er mogelijkheden waren voor een
van geval tot geval te beoordelen wo-
ningruil. Ofschoon het maar zou gaan
om zo'n vier a vijf gevallen per jaar,
liet de vergadering zich niet vermur-
wen een dergelijke regeling het groe-
ne licht te geven.
De huursubsidie op de nieuw op te
leveren woningen in de Noordbuurt
zorgde voor een verwarrende situatie.
De gemeente heeft in de introduktie-
brief voor deze woningen op laten
nemen dat mensen, die vanuit een
door de gemeente te beoordelen pas-
sende woning naar de Noordbuurt
verhuizen, geen enkel recht hebben op
huursubsidie. Het EMM-bestuur stelde
dat op deze woningen helemaal geen
huursubsidie zou worden gegeven, ook
al kom je uit een niet 'passende' wo-
ning. Een vreemde situatie. Het be-
stuur stelde dan ook voor om de ter-

nieuws
kor t & klein

Overmorgen belegt de afdeling Zand-
voort van de pvda de jaarlijkse algemene
ledenvergadering in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat. De agen-
da voor de bijeenkomst vermeldt een
waaier van huishoudelijke onderwerpen
zoals bestuursverkiezing, verslagen van
sekretaris en penningmeester, raads-
fraktie en rooie vrouwen. Verder zal

worden gesproken over de aktiviteiten
die de afdeling het volgend jaar denkt
te ontwikkelen. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur.

• Eveneens op donderdag organiseert
de zendingskommissie van de geref.
kerk in de Calvijnzaal aan de Emma-
weg een informatiebijeenkomst over
de apartheidspolitiek van het blanke
regiem in Zd. Afrika. Na de vertoning
van een dokumentaire over dit onder-
werp is er gelegenheid tot onderlinge
diskussie. Aanvang van de filmverto-
ning 20.00 uur.

vanavond praten kommissies
over plaats politieburo
en verkeersplan noordbuurt
Vanavond is het hens aan dek voor alle
raadskommissies om een politiek zwaar
geladen onderwerp te lijf te gaan : de
plaatskeuze voor een nieuw politie-
buro.

De beraadslagingen over de plek voor
een nieuw onderdak voor het gemeen-
telijk politie-apparaat gaan vanavond
de voorlaatste ronde in. Op de eerst-
volgende bijeenkomst van de gemeen-
teraad in december a.s. luidt de bel
voor het nemen van een definitieve be-
slissing over de plaats waar het projekt
moet verrijzen. In een enkele weken
geleden verschenen nota over de loka-
tie van het buro hebben b en w nog-
maals hun voorkeur uitgesproken
voor het terrein van 'Sterre der Zee'
op de hoek van de Hogeweg/Bredero-
destraat boven die van de beschikbare
terreinen aan de Hogeweg (huidige
politieburo) en Brederodestraat (grond
voormalige Julianaschool). Bij de keus
van het kollege speelt naast de plano-
logie de woningbouw een belangrijke
rol. Wanneer het nieuwe buro wordt
gesitueerd op de plaats van 'Sterre der
Zee' komen de terreinen aan Hogeweg
en Brederodestraat beschikbaar voor
de bouwvan een flink aantal woning-
wetwoningen.
De korpschef van de gemeentepolitie
is vierkant tegen het stichten van een
buro op de grond hoek Hogeweg/Bre-
derodestraat. Hij acht de bouw van
een politie-onderkomen op dit terrein,
gelegen aan een meervoudige kruising
van in- en uitvalswegen, uit verkeers-
technies oogpunt volkomen onverant-
woord. B en w menen aan de bezwa-
ren van de korpsleiding tegemoet te
kunnen komen door een ingrijpende
rekonstruktie van de kruising en de
uitbreiding van de bouwlokatie van

het buro. Dit laatste maakt het moge-
lijk de oorspronkelijk onder het ter-
rein geprojekteerde parkeergarage te
laten vervallen en bovengronds te bou-
wen. Over de uitslag van de stemming
over een plaatskeuze-advies valt niets
met zekerheid te zeggen, maar wij
houden het er op dat een meerder-
heid van de kommissieleden de wens
van het kollege zal volgen.
Na de diskussies over de plek voor
e'en nieuw buro haken de kommissies
van financiën en maatschappelijk wei-
zijn af en gaat de kommissie van alge-
men zaken en ruimtelijke ordening
verder met de behandeling van het
verkeersgeleidingsplan voor de oude
dorpskern. Over dit plan zoals dat
door de vier in het kollege samenwer-
kende partijen enkele maanden gele-
den als de oplossing voor de cirkulatie
van het rijdend verkeer is gelanceerd,
heeft de koerant haar lezers in de edi-
tie van j.l. vrijdag geïnformeerd. De
korpschef van politie heeft in een kom-
mentaar het plan van pvda, cda, d'66
en inspraak nu gekraakt. Het kreërt
volgens hem enkele gevaarlijke ver-
keerssituaties in de Noordbuurt en
naaste omgeving en het autovrijrna-
ken van het Gasthuisplein wordt er
naar zijn mening niet mee bereikt. De
direkteur van publieke werken is wat
milder in zijn oordeel, maar acht de
nadelen toch groter dan de voorde-
len. Misschien komen de deskundigen
en de leden van de kommissie az/or
vanavond nader tot elkaar. Op één
punt zullen laatstgenoemden echter
van geen wijken willen weten : auto's
weg van het Gasthuisplein en ruim
baan voor de voetganger.
De kommissiebijeenkomst vindt plaats
in het raadhuis en begint om half acht.

mijn van inschrijving met een week
te verlengen zodat direkteur Visser de
gemeente om opheldering kan vragen
over deze onduidelijke situatie.
De kommunikatiestoornis tussen de
Flatkommissies van de eerste en twee-
de flat aan de Keesomstraat (zie Zand-
voortse koerant 2 nov.) en EMM blijkt
nog steeds niet geheel opgehelderd.
Over de afsluiting van de brandtrappen
liepen de meningen nogal uiteen. Vol-
gens de kommissie zou de brandweer-
kommandant onder bepaalde voor-
waarden zijn fiat geven aan een derge-
lijke afsluiting, terwijl het bestuur be-
weert dat de kommandant heeft ge-
zegd dat het een gevaarlijke situatie
zou opleveren. Verwarring alom dus !
De schoonmaaksituatie lijkt nu defini-
tief geregeld via een kontrakt met al-
les erop en eraan. Ook al kleven ook
aan deze afspraak nog wel bezwaren;
er is in ieder geval wat gebeurd, al
dus de flatkommissie. De flatkommis-
sie, die het functioneren van de heer _
Visser als direkteur aan de kaak had ge~
steld, kreeg van het bestuur geen poot
aan de grond. Het bestuur van de
EMM staat unaniem achter de heer
Visser en ziet geen reden om wat voor

aktie dan ook te ondernemen, aldus
de heer Van den Bos. Daar zal de
flatkommissie het dan ook mee moe-
ten doen.
Huurders van de woningbouwvereni-
ging, die geen kabeltelevisie willen,
zullen toch een aansluiting moeten
gedogen. Ze hoeven er niet voor te
betalen. Via een speciaal filter kun-
nen ze via de kabel-tv alleen de twee
nederlandse netten ontvangen. De
aansluitkosten zullen over de andere
gebruikers worden omgeslagen, om-
dat je de mensen nu eenmaal niet
kan verplichten om kabeltelevisie te
nemen. Al met al een vergadering
waarin een grote verscheidenheid aan
onderwerpen de revue passeerde. Door
de strakke leiding van waarnemend
voorzitter Van den Bos konden er
af en toe boeiende diskussies plaats-
vinden tussen leden en bestuur. De
voorzitter sprak bij de sluiting van de
bijeenkomst dan ook van een goed
geslaagde vergadering en zegde de
indieners van diverse vragen toe dat
zij zo gauw mogelijk een schriftelijk
antwoord zouden krijgen wanneer
hun vraag in de vergadering nog niet
beantwoord was.



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

omroepers

hartelijk welkom in"POURQUO
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

Meisje, 19 jr. zoekt werk
voor zaterdagen, (winkel,
oppas of iets dergelijks),
tel. 82 46

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

Morgen, woensdag 28 november, vin-
den in de gymzaal van de Wim Gerten-
bachschool de jaarlijkse individuele
turnkampioenschappen voor de jon-
gens en heren van OSS plaats. Op dins-
dag 11 en donderdag 13 december vol-
gen resp. in de Van Pageehal en de
Gertenbachschool de onderlinge kam-
ioenschappen voor de meisjes en vrou-
wen van de sportvereniging.

Geef ze lucht
Giro 55 O K Leusden ^/^

Astma Fonds ?f

Openbare verkoping
(ex. art. 1223 BW)

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 20 december 1979 des middags
na 2 uur in de Oprechte Veiling te Haar-
lem aan de Bilderdijkstraat la, publiek
verkopen :
1. het woonhuis met ondergrond, erf en

verdere aanhorigheden aan de Haarlem-
merstraat 17 te Zandvoort.
Lasten circa f. 200,- per jaar.

2. het appartement aan de Burgemeester
Engelbertsstraat 84 boven te Zandvoort.
Lasten circa f. 100,- per jaar.

3. het herenhuis met garage en verdere aan-
horigheden aan de Ramplaan 84 te Haar-
lem.
Lasten circa f. 800,- per jaar.

Verkoop uit de hand vóór de veiling
is niet uitgesloten. U kunt uiteraard
uw makelaar inschakelen.

Bezichtiging (voor zover mogelijk) dins-
dags en donderdags van 14.00 -16.00 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore van de no-
taris, Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort
(telefoon 02507 - 68 41).

De ontmoeting van eergisteren tussen
het eerste voetbalelftal van Zandvoort-
meeuwen en DEM is in een 0-0 gelijk
spel geëindigd. Hoewel de kustbewa-
ners zowel technies als konditioneel
de tegenstanders gemakkelijk de baas
konden, zagen zij geen kans doelpun-
ten te maken. De voorhoede, die soms
op enkele meters van het doel van
DEM opereerde, zag eenvoudig geen
kans bij de afwerking van de aanval-
len het leer de enig juiste richting te
geven. Door slordig en nonchalant
schieten gingen de kansen om de
keeper van DEM te passeren verloren.
De thuisklup mag nog van geluk spre-
ken dat de gasten de onbewaakte
ogenblikken -wanneer bijna alle spe-
lers op de helft van DEM stonden-
niet wisten te benutten. Ook zij had-
den geen schutters.

Vanaf heden t/m eind november in

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

* goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

f. 16,50
Gehele week geopend vanaf 17.00 uur

Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

H KL MA NOEMT DAT EXTRAATJE
'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt.de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.

De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud-
porternonnaie zonder beperkingen.

***************De Perfektrekenlng. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek _ __ ,
bij de spaarbank. Het geld dat blijft A.—O/W
staan groeit aan met 43M%. *W 4 /O

***************
De Selektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt u over het opgenomen
bedrag 1% rente terug aan de bank.

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente.
Over het geld dat u opneemt, betaalt u
2% terug aan de bank.

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7'/4%,
12 maanden 6V4%, 6 maanden53/<%. Tr—O/L^
Vrij opneembaar voor een eigenhuis. • 4 /O

De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen huis.
Rentehoogte is afhankelijk van detieleggings-
tijd. Bijv. vastvoor6jaar10%, 5jaar9'/2%,
4jaar9%,3jaar8V2%,2jaar8%.

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per halfjaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem,

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

ZAN5

nulj/poorbonk
uwt ncdadand

een bonk van deze tijd
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voorlopig geen plaatskeuze nieuw politieburo
't Gaat altijd anders dan je denkt of
meent te weten. Voorlopig wordt er
door de gemeenteraad nog geen be-
slissing genomen over de plaats waar
een nieuw politieburo moet verrijzen.
Dindagavond konden de kommissies
van financiën, maatschappelijk wei-
zijn en van algemene zaken en ruim-
telijke ordening niet tot een eenslui-
dende aanbeveling komen voor een
bouwlokatie. Het grote struikelblok
voor de door b en w gewenste plek,
huize 'Sterre der Zee' op de hoek Ho-
geweg/Brederodestraat, vormde ten-
slotte de grondkosten van het projekt.

Het kolhege -in kasu voorzitter Ma-
chielsen want wethouder Aukema van
zweeg gedurende vrijwel de gehele zit-
ting van de gezamenlijke kommissie-
bijeenkomst- kon de leden niet over-
tuigen dat de ongedekte grondkosten
voor het terrein van 'Sterre der Zee'
en de percelen Hogeweg 76 en Brede-
rodestraat 2/2a, samen de bouwlokatie
voor het nieuwe kompleks, de geschat-
te f. 611.000,-- niet te boven gaan.
Door het achterwege laten van de aan-
leg van een ondergrondse parkeerkel-
der zou de gemeente een bedrag van
f. 400.000,- besparen, aldus de rede-
nering van de heer Machielsen.
Maar het kommissielid, de cda-er Ter
Veer, ontmaskerde dit als de grote
verdwijntruuk. De f. 400.000,- voor de
bouw of beter gezegd het niet-bouwen
van een parkeerkelder konden naar
zijn zeggen niet worden afgetrokken
van de ongedekte, d.w.z. niet door
het rijk maar door de gemeente Zand-
voort te betalen, grondkosten. Voor
'Sterre der Zee' is dat een bedrag van
f. 269.000,- en voor de percelen Hoge-
weg 76 en Brederodestraat 2/2a de
somma van f. 742.000,-. De door de
gemeente te betalen grondkosten be-
dragen derhalve f. 1.011.000,-, aldus
de heer Ter Veer. Burgemeester Ma-
chielsen bestreed dit. De vier ton voor
een parkeerkelder die je niet gaat bou-
wen behoef je immers niet uit te ge-
ven, betoogde hij.- Ter Veer, bijgeval-
len door de kommissieleden van vvd,
Flieringa van inspraak nu en Van der
Moolen van de pvda, bleef er bij dat
de voorzitter de parkeerkelder liet
"verdwijnen en daarna weer te voor-
schijn toverde als een meevaller voor
de grondkosten. Terwijl de wethou-
der van financiën in alle talen zweeg
(was hij het eens met de redenering
van Ter Veer ? - red.) probeerde een
ambtenaar nog te redden wat er te
redden viel van het verhaal van de
voorzitter. De meerderheid van de
kommissie hield het echter bij de uit-
leg van de doktorandus in de ekono-
mie Ter Veer. Dit wil overigens niet
zeggen dat de lokatie van 'Sterre der
Zee' hiermee definitief van de baan is,
maar de kommissies willen eerst nog
even uitkijken naar goedkopere grond
voor de bouw van een nieuw buro.
Bij de vvd gaat daarbij nog steeds de
voorkeur uit naar de huidige plaats
van het korpsonderdak aan de Hoge-
weg. De mogelijkheid van herbouw
van het buro op de plek waar het nu
staat is nooit onderzocht, zei de libe-
rale woordvoerder Joustra. Ook de
eventuele vergoedingen van het minis-
terie van binnenlandse zaken voor de
tijdelijke huisvesting van de politie in
een ander gebouw zijn nimmer serieus
onder de loep genomen, aldus Joustra.
Als plaats voor een voorlopig onderdak
voor de politiemensen beval hij de
voormalige Karel Doormanschool aan
de Van Alphenstraat aan. Een oude
garage aan de overzijde van de school
kan dan worden gebruikt voor de stal-
ling van de voertuigen van de politie.
Wanneer herbouw aan de Hogeweg
niet mogelijk zou blijken dan koos zijn
partij voor het terrein van de voorma-
lige Julianaschool aan de Brederode-
straat. Maar niet van harte.

foto Jacob Koning

Op het terrein van de voormalige Julianaschool aan de Brederodestraat zal het nieuwe politieburo in
ieder geval niet verrijzen. Het zal worden bestemd voor de bouw van woningwetwoningen.

De demokraat Van Erp meende dat het
kollege met de uitbreiding van het
bouwoppervlak van 'Sterre der Zee'
door middel van het betrekken van de
percelen Hogeweg en Brederodestraat
2/2a bij het plan en de ingrijpende
rekonstruktie van de kruising, de be-
zwaren van de politie tegen deze loka-
tie op aanvaardbare wijze had onder-
vangen. Hij koos voor deze plaats om-
dat de woningbouw voor hem bijzon-
der zwaar woog.
Flieringa van Inspraak nu vond, dat b
en w zich bij hun keuze voor 'Sterre
der Zee' als plaats voor een nieuw bu-
ro te veel hadden laten leiden door de
woningbouw. Naar zijn mening staarde
het kollege zich blind op een terrein,
zonder andere mogelijkheden voldoen-
de af te tasten. Op het terrein van 'Ster-
re der Zee' kan de politie zijn kont niet
keren en op de financiële konsekwen-
ties voor de gemeente ontbreekt ieder
zicht, zei Flieringa. Om de politie 'te
dumpen' op het terrein van 'Sterre der
Zee' moeten b en w met heel wat krach-
tiger argumenten voor de draad ko-
men, meende hij.
De pvda, tot voor kort één van de
trouwste aanhanger van het standpunt
van het kollege t.a.v. de plaatskeuze,
bleek niet meer zo vast in de schoe-
nen te staan. De twijfel aan de finan-
ciële haalbaarheid bleek in de gelede-
ren te zijn geslopen. 'Wanneer ik nu
moet kiezen tussen 'Sterre der Zee',
Hogeweg of Brederodestraat, dan kies
ik 'Sterre der Zee', zei Toonen. Maar
hij vond dat er geen overhaaste beslis-
singen moesten worden genomen. Wij
komen voor nog meer geldverslinden-
de projekten te staan, aldus de sdcia-
listiese voorman.
Zijn partijgenoot Van der Moolen,
noemde het plan voor een nieuw po-
litieburo op het terrein van 'Sterre der
Zee' redelijk goed van opzet',maar hij
hikte aan tegen de grondkosten. Er
moeten in Zandvoort nog wel andere
plaatsen te vinden zijn om een politie-
buro neer te zetten, dacht Van der
Moolen. Naast de reeds genoemde Ka-
rel Doormanschool opperde hij het
parkeerterrein naast de watertoren en
het Stationsplein als mogelijke bouw-
lokaties.
De cda-er Van As waarschuwde er
voor de kwestie vooral niet in het
emotionele vlak te trekken, maar rus-
tig, weloverwogen en vooral zakelijk

te benaderen. Er was op dat moment
nog geen onvertogen woord gevallen
en niemand had het punt van kook-
hitte bereikt, zodat zijn advies met
enige verbazing werd aangehoord. Zo-
lang niet bekend is wat het rijk aan de
kosten van een nieuw buro zal bijdra-
gen zette Van As grote vraagtekens
achter het projekt. Ook hij was van
oordeel dat men niet overhaast te
werk diende te gaan. Over één van de
voor een nieuw buro in aanmerking
komende terreinen was hij zeer dui-
delijk : de grond van de voormalige
Julianaschool moet worden benut
voor de bouw van woningwetwonin-
gen. Een standpunt dat werd gedeeld
door pvda en d'66.
Met deze uitspraak toonde voorzitter
Machielsen zich in zijn beantwoording
van de sprekers zeer gelukkig. Dan
kunnen we in ieder geval al een braak
liggend stuk grond bebouwen, zei .hij.
De heer Machielsen beaamde de op-
merking van Flieringa dat het kollege
zich bij de plaatskeuze van het buro
in hoofdzaak had laten leiden door de
woningbouw. De woningnood in Zand-
voort is hemelschreiend en is onze
voornaamste zorg, hield hij de kom-
missieleden voor. Uiteraard mogen wij
ook de politie niet in de kou laten
staan en daarom hadden b en w na
een zorgvuldige afweging van de diver-
se belangen, het raadplegen van de
stedebouwkundige en specialisten op
verkeersgebied, 'Sterre der Zee' als
meest geëigende plaats voor een nieuw
politiecentrum gekozen. Ook de voor-
zitter wilde bij het nemen van een be-
langrijke en verstrekkende beslissing
niet over een nacht ijs gaan, maar wij
moeten de zaak ook niet rekken en
op de lange baan schuiven. Daarvan
worden zowel woningzoekenden als
politie de dupe, aldus de heer Machïel-
sen. Hij was van mening dat de raad
zichzelf in de vingers zou snijden wan-
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• De zetels van de scheidende vvd-
raadsleden M.P.J. Joustra en A.N.J.
Gielen zullen met ingang van januari
1980 worden ingenomen door de he-
ren H.L. Hildering en H. Landman.
Beide kandidaten staan resp. no. 10
en 15 op de groslijst van de plaatselijke
liberalen. De heer Hildering behaalde
bij de verkiezingen van vorig jaar 35
en de heer Landman 8 voorkeurstem-
men.

• De voetballers van TZB hebben afge-
lopen zondag in een pittig duel de kop-
loper in de kompetitie van de 2e klas-
se HVB, Vogelenzang, met 2-4 versla-
gen. De doelpunten werden gescoord
door Jos van Houten, Ab Bol, Willem
Koning en Jacob Berkhout.

e Zandvoort'75 is er j.l. zaterdag niet in
geslaagd RCH te bedwingen en moest
met een 1-1 gelijk spel genoegen ne-
men. Het doelpunt voor de kustbewo-
ners werd gemaakt door Ronald Zaad-
noordijk.

neer deze er niet aan meewerkte dat
er op het terrein van 'Sterre der Zee'
iets tot stand komt. Herbouw van het
politieburo aan de Hogeweg betekent
dat het geschatte aantal van vijftig wo-
ningen op deze plaats er niet kan ko-
men. Tijdelijke of definitieve huisves-
ting op de plek van de Karel Doorman-
school houdt in dat men de woonbe-
stemming van dit gebied prijs geeft.
Nadat de korpschef nog eens zijn af-
schuw van 'Sterre der Zee' als plaats
voor een nieuw buro kenbaar had ge-
maakt,vroeg de heer Machielsen aan de
woordvoerders van de kommissies wat
ze wilden.
Van Erp (d'66) : 'Sterre der Zee' al zal
het handen vol geld kosten.
Van der Moolen (pvda) : proberen een
andere lokatie te vinden.
Toonen (vda): van de drie bouwlokaties
gaat mijn voorkeur uit naar 'Sterre der
Zee'. Maar als er een andere en betere
plek te vinden is
Van As (cda); Hogeweg en wanneer
dat niet kan de Karel Doormanschool
en wanneer dat niet uitvoerbaar is een
andere plek. Maar in ieder geval niet
op het terrein van de Julianaschool.
Van Erp noemde dit bij interruptie'de
ie, wie, waai, wég-methode' van het

cda maar ook de tien kleine negertjes,
die één voor één van het hek tuimel-
den, was heel toepasselijk geweest.
Joustra (vvd): Hogeweg / Karel Door-
manschool / Julianaschool. In die volg-
orde. Iemand op de publieke tribune :
Hogezand/Sappermeer kan ook.
Voorzitter Machielsen haalde er het
volgende uit : voorlopig geen plaats-
keuze voor nieuw politieburo, onder-
zoek naar tijdelijke of permanente
vestiging in K. Doormanschool - en mét
nadruk- woningbouw op het terrein
van de vroegere Julianaschool aan de
Brederodestraat. Dit laatste beschouw-
de hij als het pluspunt van de bijeen-
komst en een goede boodschap voor

burgerlijke stand

20 - 26 november 1979

geboren : Peter, zv. J.H. Nieuwen-
huijseen J.E.Boonstra; Kees, zv. K-
Koper en L.L. Duif ; Mascha, zv. R.L.
N. ter Wolbeek en K. van Delft.

overleden : Willem Artler, oud 81
jaar ; Johanna Maria Zwaanenburg, oud
71 jaar ; Dirk Zuidam, 64 jaar; Corne-
lia Petronella Stringer, geb. van Dam,
oud 67 jaar ; Johanna Anna Catharina
Kaart, oud 43 jaar ; Jan Hendrik van
Keulen, oud 87 jaar ; Anna Jacoba
Stuart, geb. Schumacher, oud 75 jaar;
Jacob Koper, oud 80 jaar.

ondertrouwd : Wilhelmus Roos en
Johanna Gerarda Stiemer ; Dirk Jan
van Schravendijk en Marion Elisabeth
van Gelder.

getrouwd : Matthijs Jacob van Looij
en Willy Cicilia Boon ; Gerardus Adria-
nus Franciscus van Roode en Petronel-
la Elisabeth Slagtveld.

geboren : Timo Guillaume, zv. R.
Greeven en H.J.M. Spierieus ; Sarah
Angela en Rutger Peter, dochter en
zoon van P.H.W. Kuling en J.M. Imt-
horn ; Eric Pieter Coenraad, zv. J.J.T.
M. van Dam en A.Reumann.

de woningzoekenden in Zandvoort.
Op het terrein kunnen circa 34 wo-
ningwetwoningen worden gebouwd.
We gaan direkt met de voorbereiding
aan de slag, verzekerde de heer Ma-
chielsen ons na afloop van de vergade-
ring.

Een ogenblik.
Ie, wie, waai, weg.
Eerst de racebaan voor men kan begin-
nen.

voor verkoop
en service
naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
*ï^TfeS rinkn
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speld voor oss-dames
Maandagavond vond in hotel Keur de
jaarvergadering van de Gymnastiekver-
eniging 'OSS' plaats, na afloop waar-
van drie leden de speld, behorend bij
het twaalf en half jarig lidmaatschap
in ontvangst mochten nemen.

Het waren de dames Kosten, Hoefna-
gel en De Rooy en voorzitter Brink
had voor allen een persoonlijk woord,
bij Nelleke de Rooij opmerkend dat
deze vele jaren achtereen kans had
gezien de burgemeester Nawijn-beker

mevr. Kraan - Meeth

te veroveren, terwijl zij nu gymnastiek
als beroep heeft gekozen. 'In de ver-
enigin'g werd daartoe de grondslag ge-
legd', aldus spreker, die zijn woorden
vergezeld liet gaan van een fraaie bos
bloemen.
Daarna had de huldiging plaats van
mevrouw Romkes-Wellensiek, de vijf
en twintig jaar achtereen in het be-
stuur de funktie van sekretaresse heeft
bekleed. Met het opspelden van de me-
daille, verbonden aan het lidmaatschap
van verdienste, gaf de heer Brink uiting
aan de waardering die OSS voor deze
'ambassadrice' koestert, daarbij merno-
rerend dat haar aktiviteiten reeds in
1971 werden gehonoreerd met het lid-
maatschap van verdienste van de Ken-
nemer Turnkring. Ook de heer Singer,

FYSIOTHERAPEUTEN
IN NIEUW PAND

Toen de fysiotherapeuten K. Bruin en
M.C. Koper verleden jaar om deze tijd
hun praktijk aan de Passage begonnen
speelden zij al met de gedachte zich
t.z.t. in Zandvoort-noord te vestigen.
In de eerste plaats omdat er uiteinde-
lijk niets gaat boven een eigen pand,
ten tweede omdat nog geen kollega
het oog had laten vallen op dit gedeel-
te van Zandvoort waar niet minder dan
een derde van de plaatselijke bevolking
woont. De heren Bruin en Koper had-
den dit wel gedaan, met name op een
unieke plek nabij het winkelcentrum
waar zij al een paar jaar een optie op
hadden.

Vorige week zaterdag was het zo ver en
konden zij aan genodigden, onder wie
uiteraard veel patiënten en oud-patien-
ten met trots hun nieuwe Instituut
voor Fysiotherapie aan de Pasteur-

mevr. Kraan - Meeth

straat 16 tonen. Met gerechtvaardigde
trots want een architekt is er niet aan
te pas gekomen. Zelf maakten zij het
ontwerp, zowel voor het gebouw als
voor het interieur en de ervaring, opge-
daan in de praktijk bij andere fysiothera-
peuten kwam hen daarbij goed van pas.
Niet dat steriele wit dat er nu niet di-
rekt toe bijdraagt om de drempelvrees
die de leek nu eenmaal tegenover de
mediese of zoals hier de paramediese
wereld heeft, weg te nemen. Daarom
warme tinten bruin, zowel in de ont-
vangstruimte met gezellige zithoek
en prachtig teakhouten balie (voor de
daarachter zittende receptioniste had
men een keus uit meer dan honderd
gegadigden) als in het smaakvol inge-
richte kantoor, maar ook in de vloer-
bedekking van de zes behandelkabines,
waarin de meest moderne apparatuur aan-
wezig is. En verder overal planten, ook
in de grote oefenzaal met de verschillen-
de toestellen en de allernieuwste mas-
sagebank die, net als die in de behan-
delkabines, aangepast kan worden aan
de lengte van de behandelende fysio-
therapeut. Want behalve de twee ge-
noemden werken er nog drie part-time
kollega's, waardoor er iedere dag van
's morgens 8 uur tot 's avonds 9 gele-
genheid is tot behandeling. Verder
heeft deze ruime bezetting het voor-
deel dat de heren Bruin en Koper er
aardig in slagen geen wachtlijst te krij-
gen. En wat de ligging van het instituut
betreft lijkt het ons gunstig dat er veel
parkeerruimte is en dat de bus op 50
meter afstand een halte heeft.
Zaterdagmiddag was er 'open huis' en
velen maakten van de gelegenheid ge-
bruik de heren Bruin en Koper de hand
te drukken en, vaak met bloemen,
uiting te geven aan hun bewondering
voor hetgeen zij, in samenwerking
met het aannemersbedrijf Visser uit
Leeuwarden, tot stand wisten te~bren-
gen.

vice-voorzitter van het Koninklijk Ne-
derlands Gymnastiekverbond, herin-
nerde aan het belangrijke werk dat
mevrouw Romkes in de loop der ja-
ren had verricht, waarna hij haande
gouden speld van verdienste van het
KNGV opspelde.
Oud-burgemeester Nawijn, met echt-
genote aanwezig om zijn gelukwensen
aan te bieden, meende dat het aan het
evenwichtig optreden van mevrouw
Romkes te danken was dat vaak emo-
tioneel geladen situaties verwerkt kón-
den worden en dat afsplitsingen wer-
den overleefd.
De heer K.C. van der Mije, die het
woord voerde namens de burgemees-
ter, namens de wethouder van sport-
zaken en ook nog als voorzitter van
de jubileumkommissie, vertolkte de
erkentelijkheid van de zandvoortse
gemeenschap. Alle sprekers lieten hun
woorden vergezeld gaan van kado's en
bloemen. Mevrouw Romkes, die de
toespraken meteen persoonlijk woord
beantwoordde, dankte in het bijzon-

GASTHUISPLEIIM OPNIEUW BEKEKEN

Tijdens de kommissievergadering van
Ruimtelijke Ordening kwamen de be-
zwaren van de korpschef van de zand-
voortse politie en van de direkteur
van Publieke Werken tegen het ver-
keerscirkulatieplan voor de Noord-
buurt aan de orde.

In dit deel van het 4-partijenplan staan
o.m. voor het vrachtverkeer onmoge-
lijke bochten, een gevaarlijk kruispunt
(Stationsstraat - Pakveldstraat - Prin-
senhofstraat) en het gevaarlijk stijle
bovenste stuk van het Wagenmakers-
pad.
Besloten werd om met de f raktievoor-
zitters en de verkeerskommissie het ge-
heel opnieuw te bekijken, en wel voor
het eerst in de geschiedenis van de ver-
keerskommissie in een openbare verga-
dering. Dat zal gebeuren op dinsdag 11
december 's middags om 4 uur in het
raadhuis.
Het volledig auto-vrij maken van het
Gasthuisplein in het 4-partijenplan zal
overigens zodanig afwijken van het be-
stemmingsplan, dat een wijziging van
het bestemmingsplan waarschijnlijk
noodzakelijk zal zijn. En dat betekent
een nieuwe inspraakprocedure, niet
alleen voor de omwonenden en be-
langhebbenden van het plein, maar,al-
dus de socialist Toonen, van de gehele
zandvoortse bevolking, want het Gast-
huisplein wordt een gemeenschapsplein.
Tot de uiteindelijke rekonstruktie van
het Gasthuisplein, en dat zal nog wel
even kunnen duren, zal een noodbe-
strating worden aangelegd.

der voor de haar verleende onderschei-
dingen, waarna zij tot geruststelling
van haar medebestuursleden opmerk-
te : 'ik hoop nog wel een paar jaartjes
mee te gaan'.

" ORANJE NASSAUSCHOOL "
Getroffen door de overweldigende belangstelling bij de opening
van ons vernieuwde scholenkomplex en niet in staat om allen
persoonlijk te bedanken, hebben wij gemeend dit alsnog langs
deze weg te doen.

Het bestuur

schaken met plezier
kerkdiensten

Bij leken schijnt het merkwaardige mis-
verstand te bestaan dat het dambord
meer velden telt dan het schaakbord.
Serieuze dammers weten natuurlijk
wel dat dit onzin is -de 50 witte plek-
ken kunt u er gerust met een figuur-
zaag uithalen- maar laten dit boeren-
bedrog uit misplaatste ijdelheid graag
voortbestaan. De resterende 50 velden,
waarop dammers in werkelijkheid be-
zig zijn, roem dan wel zelfhaat te ver-
krijgen, roepen al genoeg afgunst op
bij schakers. Is niet de onontkoom-
bare logika van het damspel een diep
verlangen van de schaker dat zelden
of nooit bevredigd wordt ? Zelfs de
meest onnozele toeschouwer moet
wel getroffen worden door de beze-

Jack van Eijk

ten soort zuiverheid en gestrengheid
van het damspel. Deze bijna naïeve rein-
heid moet wel voortkomen uit een die-
pe afschuw van de menselijke onvol-
maaktheid.
Schaken daarentegen -al die rare stuk-

( I.M. )

ken die op de onverwachtste momen-
ten her en der op het bord verschijnen-
we mogen er eigenlijk geen goed woord
voor over hebben. Schakers moeten dan
ook in het algemeen gerekend worden
tot de beminnelijke warhoofden (een
betiteling van Donner voor een kollega-
schaker). Zelf houden zij uiteraard de
mythe van het logiese schaakdenken in
stand, de peinzer aan het bord wordt
immers met eerbied bekeken. Het ba-
rokke karakter van het schaakspel
komt natuurlijk het best tot uiting in
de hinkstapsprong van het paard, een
van hot naar her springend wezen dat
geen dammer ooit zou willen uitvinden.
Ik ken ook schakers die zo vlug moge-
lijk alle paarden afruilen om een vals
gevoel van veiligheid te bereiken. Zij
zouden eigenlijk willen dammen op
het schaakbord, maar dat is helaas
per regelement verboden.
Ter meditatie deze keer een eindspel-
studie van de beroemde Troitski. Wit
aan zet wint. Als in 4 zetten de toren
weet te vangen mag u tevreden zijn.
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IHNDMDORT
AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. CENAV rensportschool
opleiding KNAC startlicentie

Ma. SPORTS 2000
testdag

D'en
p9L'T|EBilthoven
rijvaardigheidscursus

Do. POLITIE Amsterdam
rijvaardigheidscursus

Za. CENAV rensportschool
rensportschool Zandvoort
opleiding KNAC startlicentie

.Inlichtingen tel. 8284
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Let op de dreigende 'vorkjes', d.i. het
gelijktijdig aanvallen van Toren en Ko-
ning.
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HERVORMDE KERK
zondag 2 december a,s,:
10.30 uur : Ds. Mataheru.
10.30 uur : Jeugdkapel/jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 2 december a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs..B. Boelens te Castri-

cum.

PROTESTANTENBOND
zondag 2 december a.s.:
10.30 uur : eerste advent. Ds. R. Gaai-

kema d.g. Haarlem.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 1 december a.s.:
19.30 uur : eucharisitieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 2 december a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecillia koor.
dinsdag 4 december a.s.:
19.30 uur : gebedsdienst / adventstijd.

medische dienst
ZUSTERDIENST
zaterdag 1 en zondag 2 december a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

NIEUWS KORT & KLEIN

• De openingstïjdens van de winkels
gedurende de komende feestdagen zijn
als volgt geregeld :op woensdag 19,
donderdag 20 en vrijdag 21 "december
tot 21 uur; zaterdag 22 dec. tot 17 uur;
zondag 23 dec.. van 13 tot 18 uur, maan-
dag 24 dec. tot 18 uur; dinsdag 25 dec.
(1e kerstdag) en woensdag 26 dec. (2e
kerstdag) van 13 tot 18 uur.
Zaterdag 29 december tot 17 uur; zon-
dag 30 dec. van 13 tot 18 uur, maan-
dag 31 dec. tot 18 uur en dinsdag 1 ja-
nuari (nieuwjaarsdag) van 13 tot 18
uur.

• Vanavond wordt in de jongerensocië-
teit 'De Nachtuil' de speelfilm 'The Ge-
nius' gedraaid. De entree voor leden be-
draagt f. 2,50, niet leden betalen een
toegangsprijs van f. 3,50.

! Alkmaar bouwt nogal wat. Tot in de
Daalmeertoe. Als dit Alkmaar
gereed is, wijst de kalender 1988.
Dan telt Alkmaar Noord in totaal
zo'n 15.000 huizen, huur en koop.

Waar?
Huiswaard-Zuid (1 +2) en de
Horn-Zuid moeten we vergeten.
Daar hebben de huizen hun bewoners
gevonden. En aan de Daalmeerzijn we
nog niet toe. Blijven over:
- De Horn Noord

1350 woningen, eerste oplevering
maart/april 1980.

- 't-Rak Zuid
1650 woningen, eerste oplevering
juni/juli 1980.

- 't Rak Noord
1000 woningen, eerste oplevering
half 1981.

Zuid-Kennemerland krijgt hiervan
15% (dus zo'n 600 woningen) ter
beschikking voor zijn woningzoekenden.

Veel groottes
De grootte varieert van twee tot zes
kamers. Veel variatie ook in
woningtypes. Dat is~nodig om
levendige wijken met een
verantwoord samengestelde
bevolking te krijgen.

Inspraak
Alkmaar probeert door een aantal
kandidaten te enquêteren de
woningen zoveel mogelijk volgens
de wensen van de toekomstige
bewoners te bouwen. Daarom is het
nodig, u nu al aan te melden als u
belangstelling hebt.

Prijzen?
Koopwoningen:
Een hachelijke zaak het noemen van

Wonen in Alkmaar
6OO woningen beschikbaar in 198O/1981
prijzen. Niet alleen \s de markt
enorm in beweging, ook aan de
premieregelingen wordt gesleuteld.
Laten we zo stellen: Alkmaar mikt
erop zoveel mogelijk
koopwoningen onderde nieuwe
premieregeling te laten vallen.
De prijzen zullen zich voor het
merendeel bewegen tussen
ƒ 100.000-en ƒ160.000,-.
De rest komt in de ongesubsidieerde
sector.
Huurwoningen:
Ook dit is een moeilijke zaak,
aangezien er nogal wat variatie is in
de grootte van de
nieuwbouwwoningen. In principe
zullen de huren liggen tussen de
ƒ375,-en de ƒ 660,- per maand,
maar zoveel mogelijk onder de
huursubsidiegrens.

Wie kan zich melden?
U kunt zich voor zo'n woning
aanmelden als u inwoner bent van
de gemeenten HAARLEM,
BLOEMENDAAL, HEEMSTEDE,
BENNEBROEK, ZANDVOORT, of
HAARLEMMERLIEDE en
SPAARNWOUDE.
- u dient ingeschreven te staan als

woningzoekende bij een van de
genoemde gemeenten;

- degene die een redelijke
huurwoning achterlaat heeft een
streepje voor;

- degene die reeds in een duurdere
koopwoning woont, zal
(in principe) alleen vooreen
ongesubsidieerde woning in

aanmerking komen.
- ook als u economisch gebonden

bent aan een van deze gemeenten
kunt u in aanmerking komen.
U moet dan wel ingeschreven
staan als woningzoekende.

Wie zich al aangemeld heeft,
hoeft dat niet opnieuw te doen.

En hoe?
U dient zich schriftelijk aan te
melden bij het huisvestingsbureau
van de gemeente waar u woont of
ingeschreven staat, door het
insturen van de onderstaande
coupon. Na enige tijd ontvangt u
dan nadere informatie.

GEWEST
KENNEMERLAND

Aanmeldingscoiipon
naam:

adres:

gezinssamenstelling:

geboortedatum man:

geboortedata kinderen:
jongens

1.

2.

3.

4.

postcode:

eventuele andere huisgenoten:

. personen

. geboortedatum vrouw:

meisjes

. 1

.2.

.3

.4

datum: handtekening:.



Ejnm
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de sousterrain woning
VAN LENNEPWEG 8 hs.
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer, douche, berging.
Huurprijs f. 125,35 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2-persoonshuishoudens

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 78
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 459,05 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan :
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishouden-

De toewijzing van deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
ging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de Ge-
meente Zandvoort. De inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 4 december 1979
om 19.00 uur te geschieden aan het kan-
toor van de vereniging onder vermelding
van het lidmaatschapnummer en geboor-
tedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdag 6 december 1979
om 2 uur in het gevelkastje aan het kan-
toor worden gepubliceerd.

Inschrijving voor 11 woningen
NOORDBUURT

Als nadere toelichting op onze circulaire
van november j.l. berichten wij, dat de
staatssecretaris van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke ordening er bij verlenen van
de gunning voor het bouwen van deze
woningen van uit is gegaan dat zich voor
deze woningen voldoende gegadigden zul-
len melden, die bereid en in staat zijn een
hoge huurprijs te betalen en derhalve geen
beroep zullen doen op individuele huur-
subsidie.
Bij de toewijzing zal derhalve ook het in-
komen van de inschrijvers moeten worden
bezien.
Tevens brengen wij onder uw aandacht
dat de inschrijving voor deze woningen
nog open staat tot dinsdagavond 4 de-
cember aanstaande 7 uur.

Haal warmte en kleur in uw huis '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

heeft a.s. zondag originele Joegoslavische
muziek (live) daarbij hebben wij voor u
diverse

vlees en vismenu's
van de houtskoolgril
v.a. f. 12,-

Wij zijn de gehele week geopend vanaf
17.00 uur.
Voor reserveringen v.a. 15.00 uur.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.Q.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt,...
Wij komen!

Tel.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Installatie bureau
GROENE1WEIN B.V.

De Zandvoortse Zwem- en Poloclub
"DE ZEESCHUIMERS"

wil gaan starten met een jeugdteam in de compe-
"tic waterpolo
Wij zoeken daarom nog 9 jongens van l O tot 15
jaar die lekker en goed kunnen zwemmen en wa-
terpolo leuk vinden.

DE ZEESCHUIMERS zorgen voor training, tech-
niek en begeleiding.

Inlichtingen : iedere vrijdagavond van 6 tot 8
uur bij de Zeeschuimers in het zwembad "De
Duinpan", of telefonisch nr. 65 11 na 7 uur
's avonds.

De Zandvoortse Zwem- en Poloclub
"DE ZEESCHUIMERS"

heeft nog plaats in de afdeling

wedstrijdzwemmenvoor
10 jongens en/of meisjes vanaf

8 jaar tot 16 jaar.
Zij moeten heel goed kunnen zwemmen en mi-
nimaal A en B diploma hebben. De opleiding en
training wordt verzorgd door ervaren, gediplo-
meerde trainers.

Tevens kunnen wij tot de afdeling

toelaten kunstzwemmen
10 a 15 meisjes, leeftijd vanaf 8 jaar
met minimaal A en B diploma,
die goed kunnen zwemmen en gevoel
voor ritme hebben.

De opleiding tot kunstzwemster wordt geheel
verzorgd door de Zeeschuimers onder leiding
van de trainster en begeleidster van het Ne d.
Kunstzwemteam.

Inlichtingen : iedere vrijdagavond van 6 tot 8
uur in het zwembad "De Duinpan" of tel. on-
der nr. 65 11 na 7 uur 's avonds.

UNIEK
Zandvoort herleefd in

originele reprodukties

B^ de Boet
winkelcentrum nw.noord
t.o. v. Pageehal, tel. 56 55
openingstijden :
van 09.00 tot 21.00 uur
maandag van 13.00 tot 21.00 uur.

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKERS
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

omroepers

H. W. CDSTER B.V.
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor-aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

Wegens omst. te koop aan-
geb. of ruil vergulde schouw-
spiegel m. kap, karaf m.gla-
zen e.d., kl. goed, alsmede
oude boeken en puzzels.
Event. ruilen klein wortel-
houten linnenkastje voor
broodkast. Tel. 6804.

Meisje, 19 jr. zoekt werk
voor zaterdagen, (winkel,
oppas of iets dergelijks),
tel. 82 46

VERHUISD
A. Luijendijk en
mevr.
A. Luijendijk-Dalman

naar
Wilhelminaweg 30
Zandvoort

llllll!lllll!l!lllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!llllll!llllllllllll!l!llll

STEEDS D R U K K E R
DE DRUKKER
Van vandaag en morgen
VAN DEURSENDRUK
Voor al uw familie- en
HANDELSDRUKWERK
S C H O O L S T R A A T 2
Telefoon 02507-2507
(Bijna 50 jaar drukker)

V.V.D. Zandvoort
houdt politiek café op

donderdag 13 december
in hotel Keur. Geopend van-
af 8 uur 's avonds. Praten
over Zandvoort, luisteren
naar Joustra en Machielsen.
We drinken ook een glaasje,
misschien wel meer.
U bent welkom.
lees verder volgende week.

Te huur gevraagd
bedrijfsruimte

ca. 200 tot 300 m2. Oud
pakhuis of loods of lege
winkel. Brieven onder nr.
860 buro v.d. blad.

Wegens overcompleet te
koop

motorbakfiets
inl. 2-wielerbedrijf Verstee-
ge, werkplaats Willemstraat
12, tel. 44 99.

Jong verloofd stel, zoekt
kamers, etage of apparte-
ment in Zandvoort met
gebruik van toilet en kook-
gelegenheid. Tel. 023-
262459 na 19.00 uur.

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Za.ndvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

FRANCOFIELEN OPGELET

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

jTEL.025078484*

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728
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Zó onwaarschijnlijk voordelig
gaan deze Sinterklaascadeaux
de deur uit...

Ski imperiaal
Maak het u makkelijk als u^
straks met de auto op i
wintersport gaat.
Normaal ƒ39,50, nüi

Stuurhoes
Van écht leer. Kost

i50 norrnaal f 14>5°'nü ^j95
Mistachterlamp Krooklock Geef dieven

geen kans

maar

Veiligheid vóór alles. Nü
heel goedkoop, vanaf *

Een even simpel als
betaalbaar slot tussen
rempedaal en stuur. V<
ƒ39,50, nü

k 50

*&»&

SflriBt:

Mistlampen-set

59?°
Met halogeen-lampen,
vér- of breedstralers.
Komplete set van
ƒ89,50. Nü

Autoboeken
Olieslagers Vraagbaak of
Kluwer's Auto Special,
voor (bijna) ieder type
auto. Nü

Sneeuwkettingen cassetterecorder
. _.-^ Kruiskettingen van het
50 kwaliteitsmerk Erlau. (Ook (

te huur) NÜ

2 x 5 Watt
uitgangsvermogen. NÜ
van ƒ 150,-voor
slechts

Stereo autoradio-
cassetterecorder
Van Philips, dus topkwaliteit, type AC 280.
midden- en langegolf-radio.
stereo-cassetterecorder,
uitgangsvermogen 6 W
per kanaal. Van
ƒ 359,-, nü 250;

Stereo autoradio-
cassetterecorder

Stoelhoezen Brand
Laat de kou maar komen,
u zit goed in deze imitatie
lamsvacht. Van / 69,-.
Nü

>50

blusser
Valma topkwaliteit

van
ƒ17,50.
Nü

Kokos
matten
Voor praktisch élle
automerken. Steeds in
voorraad. Topkwaliteit
voor weinig geld. NÜ
met kortingen van
maar liefst

35%
Ook op de
Sinterklaas
koopavonden
én zaterdag de
gehele dag
geopend. Al deze
aanbiedingen
zolang de voorraad
strekt.

Van Pioneer, met automatische ontvangst
instelling en druktoetsen, FM-stereo, Midden
langegolf-radio, muting,
ruisonderdrukking, 2x6
Watt uitgangsvermogen
klasse. NÜ, van
ƒ 979,- voor

689.-

Rozenstraat 15 / Haarlem / (023) 316O35

Ook montage van uitlaten, banden, schokbrekers, trekhaken en auto-radio's voor géén geld.
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leerkrachten akteerden voor schooljeugd
Na zeven keer voor de leerlingen te
zijn opgetreden gaven leerkrachten
van alle basisscholen in Zandvoort
vrijdagavond in gebouw 'De Krocht'
de slotvoorstelling van 'De Schat van
Woeste Kever*'voor genodigden, on-
der wie Leden van ouderkommissie
en kollega's.

Meestal gaan de toneelstukken die in
verband met de Sint Nicolaasviering
door de leerkrachten worden opge-
voerd over verdrietige prinsessen die
wegkwijnen in sprookjesachtige palei-
zen, totdat ze door toedoen van een
staljongen of de hofnar weer gelukkig
worden en dan nog maar één wens

mevr, kraan-meeth

hebben: trouwen met de bewuste jon-
geman, iets dat de overgelukkige ko-
ning zijn dochter dan welwillend toe-
staat, waarna zijn gade de staljongen
of nar als schoonzoon aan haar ko-
ninklijke boezem drukt. Dit keer niets
van dit alles, integendeel. Stoere zee-
lui bevaren met hun schip 'De Bolle
Ton' de wereldzeeën en komen op
zoek naar een schat in aanraking met
een indianenhoofdman die met zijn
dochter in een wigwam in het oer-
woud woont. De vrouw van de india-
nenhoofdman is enige jaren geleden
spoorloos verdwenen, maar aan het
eind van het stuk komt alles op zijn
pootjes terecht want de verstekelinge
aan boord van 'De Bolle Ton', een
zekere Blankelia, die haar geheugen
kwijt is, blijkt later niemand anders
dan de vermiste Blanke Lelie te zijn.
Er werd gespeeld in fraaie dekors, zo-
wel van het schip, kompleet met sloep
en reling, als van het oerwoud, maar
ook in een goede bezetting. Als eerste
noemen we de indianenhoodsman
Woeste Kever, gevolgd door matroos
Boeg en kapiteit Meerschuim. Een
kostelijk driemanschap, aan wie gro-
tendeeld het sukses van de voorstel-
ling was te danken. In hun kielzog (om
in scheepsterminologie te blijven) voer-
den ze mee een uit de televisie-serie
'Cassata' weggelopen Italiaanse ober,
een verstekelinge, matroos Spriet, Chiel,
een hulp in het kombuis die kans zag
om zelfs koffie te laten aanbranden,
en de dochter van Woeste Kever, Dui-
zendschoon. Omdat er geen program-
ma wordt verstrekt weten we niet wie
de spelers zijn en daarom volstaan we
met een opsomming van namen die
wél bekend gemaakt werden, en we
doen dat met plezier omdat de be-
treffende personen achter de scher-
men een belangrijk aandeel hadden in
het welsjagen van de voorstelling. Nu
moet dat 'achter de schermen' niet al
te letterlijk.worden opgevat want me-
vrouw Endeman zat als "souff leuse to-
taal vijftien uur onder de grond, ter-
wijl belichter Hans Visser een zelfde
aantal uren in de nok van het gebouw
vertoefde. In dit rijtje horen verder
thuis'Wil en Jacques Frederiksz die
op voortreffelijke wijze de grime van
de spelers verzorgden en last but not
least de man wiens naam onverbreke-
lijk is verbonden aan de jaarlijkse to-
neeluitvoering door de leerkrachten,
regisseur Jos Dröse. De heer Wiersma
van de Oranje Nassauschool schonk
alle medewerkenden namens de ouder-
kommissies van alle spholen fraaie bloe-
rnen, terwijl de heer Dröse nog ekstra
in het zonnetje werd gezet. Terecht
dachten we zo l

waterstanden
H. W.
03.21
04.06
04.44
05.30
06.07
06.53
07.33

L.W.
11.24
12.11
12.49
13.33
14.10
14.59
15.37

H.W.
15.40
16.19
17.01
17.55
18.25
19.11
20.00

L.W.
23.44
00.23
01.06
01.59
02.28
03.13
04.03

nieuws
kort & klein

• Zondag 9 december a.s. wordt me-
vrouw B. Roozen 75 jaar. Nu worden
er (gelukkig) wel meer mensen vijf en
zeventig en op zichzelf is dat dus niets
bijzonders. Maar 'Bep' Roozen heeft
zich in de jaren dat zij in Zandvoort
woont doen kennen als een enthou-
siaste ingezetene met een open oog
voor de belangen van onze gemeente,
die zij door haar inbreng in diverse
verenigings- en kommissiebesturen
met veel ambitie behartigt. Velen had-
den haar daarvoor al eens willen be-
danken en haar verjaardag op 9 decem-
ber is nu een mooie gelegenheid.
's Avonds bent u van half acht tot ne-
gen uur welkom in Sociëteit 'Duyster-
ghast' aan het Gasthuisplein om haar
de hand te drukken.

, foto Jacob Koning

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan-365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

1 7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

naaktstrand dichterbij
Tijdens de openbare vergadering van
het Strandschap Zandvoort kwam af-
gelopen donderdag o.m. het voorstel
om het naaktstrand dichter naar het
tekstielstrand te halen ter diskussie,
een idee dat vvd-fraktieleider op 12
oktober lanceerde.

B en w, aldus burgemeester Machiel-
sen overwegen serieus om de afstand
tussen het zuidelijkste strandpaviljoen
en het naaktstrand van 1000 m terug
te brengen tot 750 m. Dit op basis van
de te lange wandeltijd om het naak-
strand te bereiken en de maatschappe-
lijke ontwikkeling die wijst op een
aanvaarding van het genieten van zon,
zee en zand zonder zich te behangen
met nylon, draion, optilon e.d. Bo-
vendien ontkleden de badgasten zich
al onderweg naar het naaktstrand en
bemoeilijkt de grote afstand ook het
surveillerende werk van de politie.
Bezwaren tegen dit voornemen van b
en w werden alleen ingebracht door
de liberaal Attema, die zijn visionaire
gaven weer een verduidelijkte. In de
45 jaar dat hij het strandleven be-
wust had meegemaakt (hij verduide-
lijkte niet of hij zich de eerste of de
laatste jaren van zijn leven minder
bewust van het strandgebeuren was
geweest), had hij de badgasten zich
eerst in een soort pyjama's op het
strand zien amuseren, maar de men-
sen vertoonden zich sindsdien in steeds
minder kledij. Er is nu een naaktstrand
maar de mensen liggen in steeds gróte-
re getale steeds dichterbij het tekstiel-
strand geheel naakt te zonnebaden.
Die mensen wegslepen is er niet bij,
want ze hebben niets om ze aan te
vatten, grapte de hypochondriese Atte-

ma. En ook op het tekstielstrand is
het al gebruikelijk geworden dat de
dames alleen gekleed in een zwemslip-
je zonnebaden en rondwandelen. De
burgemeester had zelfs een voorpagina
gehaald met een foto, waarop vrou-
wen met ontblote borsten naast hem
stonden (tijdens de Miss Beachverkie-
zing, red.) Nog even, voorspelde de
libreraat, en de vrouwen komen top-
less op het spreekuur van de burge-
meester. Maar daar had burgemeester
Machielsen vooralsnog geen overwe-
gende bezwaren tegen. Nog even, zei
Attema, en iedereen loopt overal op
het strand naakt rond.
Dat moet voor de librustraat een nacht-
merrie toeschijnen. Glurend in zijn
glazen bol zag hij een zonovergoten

strand, oostenwindje, kwallen langs de
vloedlijn, en overal naakte mensen. En
waren ze nu nog maar mooi, zoals dat
meisje naast de burgemeester, die mis
bietch of zoiets, maar nee, dikbuikers
naast sproeters naast rimpelaars naast
jong naast oud naast, ja toch nog ie-
mand die decent gekleed was. En nog
wel in een soort pyjama en een soort
slaapmuts. Drifitg dribbelde daar een
kort en licht korpulent lijf met een
hoofd rood tot in de nek, van drift of
van de warmte was niet duidelijk, kij-
kend naar de grond en toch precies
het midden bewaren tussen al die
naakte mensen links en recht van hem.
Het was het strand van Zandvoort, kijk
de Rotonde lag achter hem en nu pas-
seerde hij juist reddingspost Ernst
Brokmeysr. Even wendde de laatste
der fatsoenlijken zijn gelaat hoopvol
op naar de reddingspost. Liplezend zag
de bolgluurder dat het pyjamamanne-
tje riep : 'Heb ik het niet gezegd ? Ik
heb nog zo gewaarschuwd. 45 Jaar ge-
leden had ik al visioenen van allemaal
naakte mensen op het strand.' Maar....,
dat was hij, Attema, zelf. De zee zij
geprezen hijzelf had in ieder geval zijn
openbare zedelijkheid bewaard. Ver-
der ging hij, voorbij tent 1c, het vrije
strand op. Zijn pas werd rustiger, wat
sjokkend zelfs, want door het hoge
water en de kwallen werd hij gedwon-
gen op het hete,zachte zand te lopen.
Transpiratie deed nu zijn payjama te-
gen zijn lijf plakken, waardoor zijn
baby-achtige vormen_dujdelijk te zien
waren. Bol buikje, ee7il<[ëin kuiltje op
de plaats van zijn navel, en een par-
mantig bobbeltje waar de pijpen van
zijn pyjama zich verenigden. Toch
stopte hij niet, zijn blik was strak ge-

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft eergisteren een 2-0 neder-
laag geleden tegen het de laatste we-
ken in opmars zijnde team van ADO
'20. In het begin van de ontmoeting
zag het er nog hoopvol uit voor de
kustbewoners die de ene aanval na de
andere lanceerden op het doel van de
tegenstanders. Ado-keeper Wolters
liet zich echter geen moment van de
wijs brengen door de Zandvoortse aan-
valsspitsen en wierp zich zonodig mid-
den in het strijdgewiel om de bal te
bemachtigen. Na rust werd het rollen
patroon van aanval en verdediging om-
gedraaid en kreeg de achterhoede van '
de thuisklup het zwaar te verduren.
In de 13e minuut nam Ado de leiding
met een hard en droog schot van de
voet van de razendsnelle Wolke, 1-0.
De verdediging van Zandvoortmeeuwen
deed er alles aan om een nieuwe door-
braak van de bezoekers te voorkomen
en de vooerhoede spande zich tot het
uiterste in om het initiatief van de gas-
ten over te nemen. De hoop onder de
supporters van ZVM op een gunstig
resultaat begon weer te gloeien, maar
twee minuten voor het slotsignaal van
de arbiter kwam daaraan een eind. Een
bliksemsnelle uitval verrastte de achter-
hoede van de meeuwen volkomen en
het was opnieuw Wolke die scoorde,
2-0.
Zandvoort kon er in de korte tijd die
nog restte niets meer tegenin brengen.

KIEIMMIDDAG VOOR HET
DR. PLANTINGHUIS

De zeer aktieve vereniging Vrouwen
van Nu organiseerde jl. woensdag een
kienmiddag voor het Dr. Plantinghuis,
waar kinderen van 5-14 jaar verblij-
ven, die op medies-sociale indikatie
enige tijd uit huis zijn geplaatst. Het
huis heeft momenteel een groot aan-
tal kleintjes (4-6 jaar) onder zijn hoe-
de, die dringend behoefte hebben aan
wat spelmateriaal, fietsjes, driewielers
en dingen voor de speeltuin.
Deze zaken kunnen niet uit de alge-
mene inkomsten bekostigd worden.
Ook bestaat hiervoor geen subsidiere-
geling.
De Vrouwen van Nu verenigden het
nuttige met het aangename, hielden
een gezellige kienmiddag met 4 ron-
den en 2 loterijen. Kienbriefjes en
loten gingen zo grif van de hand, dat
er bij de laatste ronde een distributie-
systeem moest worden ingevoerd.
Het was een voldoening voor alle le-
den en voor de drie vertegenwoordi-
gers van het Dr. Plantinghuis, te ver-
nemen dat de voorzitster van de Vrou-
wen van Nu, mevrouw Buursema, aan
het eind van de middag f. 550,- be-
schikbaar kon stellen voor de klein- »
sten van het tehuis.
De vereniging, waarvan het aantal le-
den gestadig toeneemt, behoort in
leeftijd zelf nog tot de kleintjes. Zij
viert 16 december haar derde verjaar-
dag en doet dat in gebouw 'De Krocht'.
Medewerking verleent de Zandvoort-
se Operettevereniging met een Robert
Stolz-showen hoogtepunten uit 'Der
Vogelhandler' van Carl Zeiler.

Lidy Schouten

richt op een groot blauw bord, dat
meedanste in de trillingen van de
lucht, een paar honderd meter verder-
op. Met knieëh knikkend van ver-
moeidheid, het zweet gutsend van-
onder zijn slaapmuts greep hij zich
eindelijk aan het bord vast en las :
Opgelet, na 500 m begint het tekstiel-
strand. Verboden toegang bij grotere
ontbloting dan van kruin tot schou-
ders, van vingers tot ellebogen en van
tenen tot enkels. Eindelijk, verzucht-
te de liberaal, de vrijheid !
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Openbare verkoping
(ex. art. 1223 BW)

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 20 december 1979 des middags
na 2 uur in de Oprechte Veiling te Haar-
lem aan de Bilderdijkstraat la, publiek
verkopen :
1. het woonhuis met ondergrond, erf en

verdere aanhorigheden aan de Haarlem-
merstraat 17 te Zandvoort.
Lasten circa f. 200,-- per jaar.

2. het appartement aan de Burgemeester
Engelbertsstraat 84 boven te Zandvoort.
Lasten circa f. 100,- pet jaar.

3. het herenhuis met garage en verdere aan-
horigheden aan de Ramplaan 84 te Haar-
lem. .
Lasten circa f. 800,- per jaar.

Verkoop uit de hand vóór de veiling
is niet uitgesloten. U kunt uiteraard
uw makelaar inschakelen.

Bezichtiging (voor zover mogelijk) dins-
dags en donderdags van 14.00 -16.00 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore van de no-
taris, Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort
(telefoon 02507-68 41).

Met diepe droefheid geven wij U kennis dat na
een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht,
op 29 november, van ons is heengegaan, mijn
inniggeliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

MAGDALENA HENDRIKA DROMMEL
echtgenote van Floris Koper

op de leeftijd van 81 jaar.

Zandvoort: F. Koper
J. Koper
W.E. Koper-Koning
P.C. Koper
M.J. Koper-Walters
Madeleine

Zandvoort, 3 december 1979. •
Koningstraat 61

De teraardebestelling heeft heden plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in "POURQUOr
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

omroepers

Te koop wegens verhuizing:
wandmeubel, gasfornuis,
kast met schuifdeuren waar-
in 2-pers. opklapbed, 1-pers.-
en 2-pers. lakens, hoeslakens,
l- en 2-pers. dekens, zw./w.
tv in kastje.
Svp bellen voor afspraak van-
af 18.00 uur, tel. 37 58.

Te huur gevraagd
bedrijfsruimte

ca. 200 tot 300 m2. Oud
pakhuis of loods of lege
winkel. Brieven onder nr.
860 buro v.d. blad.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

gemeente
zandvoort

Ter secretarie kan worden geplaatst een

telefoniste/
typiste

Mavo-opleiding vereist.

Salaris nader overeen te komen.

Schriftelijke sollicitaties binnen een week
aan burgemeester en wethouders van Zand-
voort.

v
HELMA NOEMT DAT EXTRAATJE

'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.
Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankglro, kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.

De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud-
portepionnaie zonder beperkingen.

***************De Perfektrekenlng. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft JtSJOJL.
staan groeit aan met 43/4%. "W 4 /O

***************De Selektrekenlng. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt.u over het opgenomen
bedrag 1% rente terug aan de bank.

De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente.
Over het geld dat u opneemt, betaalt u
2% terug aan de bank.

De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden 7V«%. ^^
12 maanden G'/aJ/o, 6 maanden 53/4%. ^f~O^X
Vrij opneembaar voor een eigen huis. • 4 /O

De Spaardeposito's. Voor het beleggen op nog langere
termijn. Vrij beschikbaar voor aankoop van een eigen huis.
Rentehoogte is afhankelijk van de'beleggings-
-tijd. Bijv. vastvoorS jaar10%, 5 jaar9Vz%, HJ l̂OvW
4 jaar 9%, 3 jaar s1/?0/», 2 jaar 8%. Î P /O

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem,

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per halfjaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks laten aangroeien. Dan voel je het
niet zo. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wil graag meer weten over
spaarregelingen, in het

bijzonder over:

ZAN 6

t ncdariand

eenbankvonde&tijd
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23-jarige peter ingwersen
nieuw raadslid voor cda
Peter Ingwersen is 23 jaar oud en ge-
boren en getogen zandvoorter. Na zijn
lagere schooltijd bezocht hij het Chris-
telijk lyceum in Haarlem, waar hij aan- -
vankelijk een gymnasiumopleiding
volgde, maar later toch overstapte naar
het atheneum. Daarmee koos hij voor
de alfa-kant, in tegenstelling tot zijn
vader, de architekt Ingwersen, die in
Zandvoort o.m. het raadhuis en de
openbare bibliotheek bouwde. Nu is
Peter 4e jaars student rechten (staats-
recht) aan de Vrije Universiteit in Arm-
terdam, lid van een dispuut (studenten-
debatklup), en heeft verder zitting in
de Synode van de Gereformeerde Kerk.
Gevraagd naar zijn hobbies noemt Pe-
ter als eerste politiek, maar dat is eigen-
lijk meer dan een hobby, verder geschic-
denis, maar dat is eigenlijk meer een
sterke interesse, sportvissen, muziek
(piano) en lezen.

Landelijke cda-politiek
Op de vraag naar zijn houding t.o.v. de
vorming van het cda uit de kvp, de chu
en de arp, waaruit hij zelf voorkomt,
antwoordt Ingwersen dat hij daar zeer
tevreden over is, maar hij spreekt tege-
lijk zijn vrees uit voor de kreatie van
een cdu-achtige brij, zoals in Duitsland.
Hij geeft de voorkeur aan het bewaren
van een eigen identiteit van de ar, maar
dan wel binnen het cda. Een protestant
is nu eenmaal geen katholiek, dat is
terug te'viriden in de opbouw van die
twee kerken. Een hierarchiese piramide
met de paus als hoogste punt bij de
katholieken, in de protestantse kerken
zijn er demokratiese overlegnivoos.
Ingwersen ziet liever een principiëlere
opstelling van het cda in de volksver-
tegenwoordiging, desnoods met het
risiko buiten spel te komen te staan.
Het cda moet dat risiko kunnen lopen.
Hun besluit het kernwapenarsenaal in
Nederland uit te breiden vindt hij bij-
voorbeeld betreurenswaardig. Wat dat
betreft spreekt hij zijn respekt uit
voor de uitlatingen van de ppr-er Bas
de Gaay Fortman, die zei : 'Je kan je
onmogelijk op de bijbel baseren als je
/oor kernwapens kiest. Dan kies je
voor de massale vernietiging van men-
sen i.p.v. voor het eventuele risiko van
een bezetting door, zeg maar kommu-
nisten'. De ppr fungeert trouwens toch
al als Ingwersens politieke geweten.
Vertrouwen dient in dit soort zaken
iiet uitgangspunt te zijn van onder-
handelingen, een vertrouwen dat de
tegenpartij uitnodigt ook zijn kernwa-
penbezit te verminderen. Verder is
Ingwersen wel tevreden over het cda,
Lubbers is een akseptabele figuur,
maar hij vindt zich vooral in mensen
als -Van Houwelingen, De Boer en
Aantjes (de loyalisten), de eigen iden-
titeit van de ar blijft toch belangrij-
ker. De fusiedatum van de drie chris-
telijke partijen is slim gekozen, juist
voor de volgende verkiezingen. Ing-
wersen ziet het cda daarna niet weer
uit elkaar vallen, maar toch,dat er men-
sen uit stappen is niet onmogelijk. Per
slot heeft Abraham Kuyper (100 jaar

• geleden de oprichten van de arp) ge-
zegd : 'In het isolement ligt onze
kracht'.
De positie van het cda als middenpar-
tij vindt Ingwersen een moeilijke. Elke
tijd vraagt om een bepaalde richting,
afhankelijk van de omstandigheden en
vraagstukken. Hij stelt zich dan ook
achter een uitspraak van Goudswaard:
'Bekijk iedere keer weer met wie je je
programma het best kan verwezenlij-
ken'. Een verbond tussen de pvda en
de vvd, zoals in Zandvoort t.a.v. de
vestiging van het kasino is gebeurd,
noemt Ingwersen glimlachend 'een
monsterverbond van de heidenen' en
hij is het dan ook eens met wehtouder

Peter Ingwersen: het midden is moeilijk.

v.d. Mije als die spreekt van 'dat rottige
kasino'. Overigens had het cda voor
deze kabinetsperiode toch ook de pvda
er bij moeten betrekken, een soort na-
tionaal kabinet moeten vormen. Een
land met ekonomiese problemen als
Nederland moet socialisten in de rege-
ring hebben. Het grote bezwaar van de
socialisten is echter dat ze zo weinig tak-
ties zijn. Ze stampen als op klompen
overal doorheen, en dat wekt irritatie,
zeker met hun keiharde meerderheids-
strategie. Ingwersen wil meer openstaan
voor anderen, luisteren naar wat ze te
zeggen hebben. Zo moet je ook kle-
meritie hebben voor Staphorst, waar
de mensen misschien over 20 jaar zo
ver zijn als de meeste mensen nu. Hoe-
wel het vóór jongeren wel hard is te
horen dat ze een polio-verlamming
hebben, omdat hun ouders tegen vaksi-
natie waren. Ingwersen voelt zich
thuis in de bevrijdende teologie, hij
gaat juist wél op zondag genieten. In
het ekonomiese vooruitgangsgeloof
ziet hij daarentegen niets (de nul-
lijn van het kabinet Van Agt). Mate-
riële zaken horen op het tweede plan,
belangrijker zijn demokratiese verhou-
dingen en de betrokkenheid van de
burgers bij het politieke en maatschap-
lijke leven -

De Zandvoortse gemeenteraad

Veranderingen in de koers van het cda
in de Zandvoortse gemeenteraad ziet
Ingwersen door zijn komst niet komen.
Hij beschouwt zijn voorganger De Pa-
ter als zijn politieke vader met wie hij
op één lijn staat. De Pater kreeg bij de

aankondiging van zijn vertrek een per-
soonsbeschrijving in de Zandvoortse
Koerant (2 nov.) waarmee Ingwersen
kon instemmen : 'De Pater kenmerkte
zich als een bescheiden en bezadigd af-
gevaardigde,die zijn stem pas verhief
als zaken op het scherp van de snede
uitgevochten dreigden te worden. Ver-
der had hij een afschuw van polarisatie
en kwetsende taal, want dan voelde
hij zich persoonlijk diep in het kruis
getast. Veranderingen zijn evenmin te
verwachten omdat het cda van harte
aan het kollegeprogram meewerkt en
zeer tevreden is over de gang van za-
ken tussen de vier kol'ege-ondersteu-
nende partijen. Verschuivingen in de
kommissie-bezettingen zijn waarschijn-
lijker, want Ingwersens belangstelling
gaat meer uit naar Publieke Werken,
Financiën en Onderwijs dan naar
Maatschappelijk Welzijn, waarin De
Pater zitting heeft, want in die richting
is hij weinig geschoold.

Voorstander fraktieassistentie

Wat het raadswerk op zich betreft,
blijkt Ingwersen voorstander te zijn
van de invoering van ambtelijke bij-
stand voor de raadsleden, of liever voor
de figuur van fraktie-assistent, die even-
tueel deels uit de presentiegelden van
de raadsleden betaald zou moeten wor-
den. Meer moeite heeft hij met niet-
raadsleden in de kommissievergaderin-
gen, tenzij die plaatsvervanger achter
de namen op de kieslijst vermeld zou
staan, zodat iedereen de persoon in
kwestie al kent. Alleen zou zo iets

nieuws
kort & klein

• Voor de eerste keer zal een ambte-
lijke kommissie in het openbaar ver-
gaderen en wel de verkeerskommissie
op dinsdag 11 december a.s. in de
raadszaal van het gemeentehuis. Aan
de orde komt het onlangs door de
vier in b en w samenwerkende partij-
en pvda, cda, d'66 en inspraak nu ge-
lanceerde plan voor een verkeerscirku-
latie in de straten van de Noordbuurt
en het autovrijmaken van het Gasthuis-
plein. De bijeenkomst, waaraan zal
worden deelgenomen door afgevaar-
digden van de vijf gemeenteraadsfrak-
ties, staat onder leiding van korpschef
J.D. van Maris. De vergadering begint
om 16.00 uur.

• 245 Vrouwen hebben deelgenomen
aan het op 22 en 23 november j.l. in
de gemeente gehouden baarmoederhals-
kankeronderzoek. Er waren voor dit
onderzoek 649 vrouwen uitgenodigd,
waarvan 235 zonder opgaaf van rede-
nen verstek hebben laten gaan en 169
in het geheel niet reageerden op het
verzoek. Hen wordt van gemeentewe-
ge dringend verzocht de oproepkaart
alsnog af te geven bij of op te zenden
naar het buro burgerzaken aan School-
straat 6. Dit met vermelding van de
reden waarom niet aan het onderzoek
werd deelgenomen. Bellen naar bur-
gerzaken kan ook : tel. 4841 en vra-
gen naar toestel 127.

• Onder leiding van vaste dirigent
Henk Trommel en aan de piano bege-
leidt door Cor de Jong geeft het Zand-
voorts Kinderkoor op vrijdag 14 de-
cember a.s. een kerstkonsert in de
hervormde kerk aan het Kerkplein.
Solistiese medewerking wordt ver-
leend door de sopraan Tineke Mulder.
Het programma bestaat uit eigentijdse
kerstliederen en samenzang. De uitvoe-
ring begint om 20.00 uur en de en-
tree bedraagt f. 3,50.

staatsrechtelijke gevolgen hebben, dat
zou dus landelijk geregeld moeten
worden.

Circuit
Ingwersen schaart zich achter de uit-
spraken in de begrotingsbeschouwing
van zijn fraktie. Hij vindt de auto- en
motorrensport een verwerpelijke sport,
maar voor de sluiting van het circuit
zouden er positieve, nieuwe voorstel-
len moeten komen. Daarbij gaat het
hem er niet om die paar centen veilig
te stellen, maar er moet recht gedaan
worden aan hen die op basis van het
circuit investeringen gedaan hebben.
Primair staat daarbij, dat er voor hen
die ekonomies van het circuit af hanke-
lijk zijn, een vervangende inkomsten-
bron komt. Daartoe kan het mogelijk
zijn, dat de prioriteiten opnieuw ge-
steld worden en de bouw van bijvoor-
beeld een nieuw Stekkie naar de twee-
de plaats gedrongen wordt. Er moet
in ieder geval met openheid over voor-
stellen voor de invulling van het bin-
nenterrein gesproken worden, en in-
vesteerders moeten in een overgangs-
fase de kans krijgen om te zwaaien.
Duidelijk is bovendien dat een en an-
der een meerjaren-beleidsplan vergt.

VVV
T.a.v. het vvv neemt Ingwersen een
van de cda-fraktie afwijkend stand-
punt in. Hij wil dat de gemeente haar
subsidie aan het vvv zonder meer ver-
hoogt. Zandvoort is nu eenmaal een
toerisitese gemeente, zodat, als de
middenstand zijn bijdrage vermindert,
je niet kwaad met kwaad moet gaan

• Voor de eerste keer wordt in Zand-
voort een volkskerstzangmanifestatie
georganiseerd en wel op 21 december
a.s. in de Van Pagéehal aan de Fleming-
straat. De kerstzang zal worden bege-
leid door de Amsterdamse Politieka-
pel. De uitvoering, waarvan het pro-
gramma binnenkort bekend zal wor-
den gemaakt, begint om 20.00 uur.

• De politie hield de afgelopen dagen
acht jongens aan op verdenking van
het plegen van een aantal vernielingen.
Vier jongens werden aangehouden we-
gens diefstal.

• Woensdagmiddag botsten op de
Zandvoortselaan twee auto's en een
bromfiets tegen elkaar. De berijder
van de bromfiets werd bij de aanrij-
ding van zijn voertuig geslingerd en
moest met een grboken been naar
een ziekenhuis in Haarlem worden
vervoerd. De bestuurders van de auto's
kwamen met de schrik vrij. De mate-
riële schade was aanzienlijk.

waterstanden
dec. H.W. L.W.. H.W. L.W.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

08.22
09.23
10.30
11.40
00.14
01.06
01.54
02.36
03.13
03.40
04.29
05.07
05.55
06.40
07.33
08.31
09.36
10.53
12.03
00.36
01.33

16.25
M. 27
18.31
19.43
08.19
09.09
09.57
10.39
11.17
11.45
12.33
13.11
13.59
14.43
15.37
16.39
17.40
18.57
20.06
08.44
09.36

20.57
21.57
23,06
- .-
12.40
13.28
14.08
14.44
15.24
16.01
16.43
17.21
18.11
19.03
20.00
21.01
22.14
23.32
- .-
13.03
13.58

05.00
06.00
07.11
07.29
20.44
21.30
22.11
22.51
23.28
00.07
00.50
01.26
02.17
03.07
04.06
05.04
06.18
07.36
08.00
21.07
22.02

burgerij jke stand

27 november - 3 december 1979

geboren : Kees, zv. K. Koper en L.L.
Duif ; Mascha, dv. R.L.N, ter Wolbeek
en K. van Delft.

overleden : Jan van der Mije, oud
85 jaar; Magdalena Hendrika Koper,
geb. Drommel, oud 81 jaar; Corne-
lis Slagveld, oud 66 jaar.

getrouwd : Johannes Peters en Jo-
hanna Christina Visser.

eanduoorhse hoeren!"

vergelden, want dat zou ten koste
gaan van mensen die van de proble-
men rond de vvv geen weet nebben.
Het gat in de begroting van de vvv
zou dus opgevuld moeten worden
uit de bestaande toeristenbelasting,
maar daarnaast zou de gemeente ge-
woon meer bij kunnen dragen. Toch
moet het bedrijfsleven bij het vvv be-.
trokken blijven. In deze kwestie rijst
bij hem trouwens weer een aversie
tegen het onbuigzame in het standpunt '
van de pvda. Toegeven van de gemeente
is voor Ingwersen geen punt. Geven is
belangrijker dan nemen, maar dat
geldt eigenlijk ook voor het zandvoort-
se bedrijfsleven ontdekt hij.



groeten uit zandvoort in nevelen gehuld...
Begrijpelijk dat het
strand en de wegen
daar naar toe gelief-
de objekten waren
voor uitgevers van
prentbriefkaarten.
Dat was dan ook de
neden dat fotografen
voornamelijk deze
onderwerpen op de
gevoelige plaat vastleg-
den. Toch bestaan er,
zij het in mindere ma-
te, een aantal opna-
men van het vroegere
dorpscentrum waar-
van wij er vandaag
één publiceren. Voor
hen die de plek niet
direkt kunnen thuis-
brengen : het is het
Schooplein met links
de Schoolstraat. Ken-
nelijk op een feestelij-
ke dag want ook
school B steekt de
vlag uit.

turnen, zwemmen en voetbal

De bewering van de vrienden van het
circuit dat Zandvoort als toeristen-
oord in slaap zal sukkelen en ekono-
mies voor een bankroet staat wan-
neer de racebaan verdwijnt, heeft
zelfs de Kamer van Koophandel voor
Haarlem en Omstreken in zijn jongste
rapport over de toeristiese bedrijvig-
heid in ons kustdorp niet hard kun-
nen maken. De Kamer komt niet ver-
der dan het noemen van het circuit
in verband met de verkeersafwikkeling
tijdens de Grand Prix, waarover de •
meningen onder de zandvoortse on-
dernemers nogal verdeeld zijn. Over
de ekonomiese betekenis van het pro-
jekt blijft de K.v.K. uitermate vaag en
weet in feite alleen te melden dat de
vaste standhouders op het binnenter-
rein van de racebaan in 1977 een om-
zet van drie ton boekten. Wat de uit-
straling op het bedrijfsleven van de
gemeente aangaat blijft het bij ver-
onderstellingen en vermoedens die
nergens door cijfers worden bevestigd.
Het geen wél wordt vastgesteld in het
rapport van de Kamer is de groeiende ,'•
betekenis van de ingezetenen van
Zandvoort voor de hier gevestigde on-
dernemingen. Die is minstens zo be-
langrijk dan de inkomsten van het toe-
risme. In 1977 bedroeg het aandeel

. van de inwoners van Zandvoort in de
omzet van de bedrijven 48.2 °/o. Zon-
der de inkomsten van kasino zou het

Afgelopen dagen organiseerden de turn-
afdeling van de sportvereniging Oefe-
ning Staalt Spieren en de gymnastiek-
vereniging 'The Zandvoort Boys' de
jaarlijkse onderlinge kampioenschap-
pen, terwijl de jeugd van de zandvoort-
se zwem- en poloklup 'De Zeeschui-
mers' deelnam aan een toernooi met
zwemklups uit Haarlem en Zaandam.
Er werd ook nog gevoetbald : zaterdag
door Z'75 en zondag door TZB. Hier
volgen de verkorte uitslagen van de
ontmoetingen aan de rekstok, in het
zwembad en op de grasmat.

De navolgende leden van de jongste
leeftijdsgroep jongens OSS legden be-
slag op de eerste drie plaatsen t.w.
Marco Drommel (28.9 pnt), Sander
Schoorl en Menno Touw (27.6) en
André van Koningsbruggen (27.7).
Bij.de oudste kategorie jongens waren
dat Marcel van de Bergen (31.1), Mar-
tin Hellingman (29.1) en Marcel El-
singa (28.4 pnt.). Morgen, zaterdag
8 december, sluit OSS de viering van
het 75-jarig jubileum af met de organi-
satie van de jaarlijkse turnkampioen-
schappen Kennemerland in de Pelli-
kaan sporthal. Aan de titelstrijd, die :
om 10 uur begint, zal door ongeveer
tachtig turners en turnsters worden
deelgenomen.

De onderlinge gymnastiekwedstrijden
voor de kleintjes, ouderen en gevorde-
renden van TZB in de Prinsessehal ga-
ven de volgende resultaten te zien :
6-8 jaar : Daniëlle Hemelrijk (31.4 pnt.),
Linda Minden (31.3,pnt.) Franka Lom-
bardi (30.9 pnt.). 8-10 jaar : Paulien
Vossen (30.9 pnt), Oliv.ia Flanders
(29.7 pnt.) en Gebrielle Bos en Nicole
Winnubst (29.6 pnt.). 10-12 jaar :
Madeion Polman (28.9 pnt.), Jenny
Dalron (28.6 pnt.), Beppie Lucassen
(28.4 pnt.). Bij de keurgroep meisjes
gingen de drie eerste plaatsen naar Re-
nate Winnubst (30.9 pnt.), Nancy Ma-
chielsen (29.9 pnt), Sandra Bos (29.6
pnt.).

In de jeugdkompetitie zwemmen tegen
NVA/HHC en DWT uit Haarlem en
ZWV uit Zaandam behaalde de jeugd
van 'De Zeeschuimers' een dozijn top-
plaatsen. Hier volgende namen en de
tijden van de junioren die in de prij-
zen vielen : 200 meter wisselslag jon-
gens 12 jaar: 3e Ferry Seerden 3.06.,
5e Robert Westerman 3.25.4. 100
meter wisselsag jongens 10 jaar: 2e

. Antoine Flori 1.39.5, 3e Wander Hal-
derman 1.43.2. 100 meter vlinderslag
meisjes 13 jaar: 3e Karin van der Berg
33.3. jongens 13 jaar: Roy Warmer-
dam 1.30.6. 100 Meter schoolslag jon-
gens 13 jaar : 2e Ferry Seerden 1.40.8.
100 meter vrije slag meisjes 11 jaar :
1e Annette ter Heyden 1.14.8, 2e Em-
my Koning 1.21.6. 100 meter vrije
slag jongens 11 jaar, 2e Arno Westho-
ven 1.29.4. 100 meter rugslag jongens
10 jaar : 3e Antoine Flori 1.42.3.
50 Meter vlinderslag jongens 8-9 jaar:
1e Marco Westerman 56.7, 3e Jaco

aandeel van het toerisme dalen van
51.8 °lp naar 42.1 °/o. O f van het
verdwijnen van het circuit eenzelfde
of groter nadelig effekt mag worden
verwacht, wordtin het K.v.K. rap-
port niets vermeld. De Kamer waagt
zich zelfs niet aan een schatting. Ook
voor de organisatie van kooplieden is
het projekt een volkomen ongrijpbare
zaak.
Wat niet ongrijpbaar is, maar zeer kón-
kreet, is de binding van het zandvoort-
se publiek aan de bedrijven in de ge-
meente. Vergeleken met plaatsen van
zelfde omvang ligt de binding van de
ingezetenen van de badplaats zelfs bo-
ven het gemiddelde, aldus het rapport
van de Kamer. •
In de konsumptieve sektor is dat ca
5°/o en in de brache van de duurza-
me goederen is er zelfs een positief
verschil van ongeveer 15°[o. Ca 80°/o
van de aankopen door de bevolking in
de voeding sektor vindt plaats bij de
bedrijven in het centrum en 91 °/o in
de sektor van de duurzame artikelen.
Morgenmiddag wordt die publieke
trouw aan het bedrijfsleven beloond
met een sluiting van een aantal za-
ken tussen 2 en 3 uur uit protest te-
gen de mogelijke opheffing van een
projekt, waarvan het ekonomies nut
nog altijd in nevelen is gehuld.

( l .M. )

CtRCUITVAN

IDMOORT
ACTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. CENAV rensportschool
opleiding KNAC startllcentie

Vr. POLITIE UTRECHT
rijvaardigheidscursus

Za. CENAV rensportschool
Rensportschool Zandvoort
opleiding KNACstartlicentie

Inlichtingen tel. 8284

Koning 1.03.1. Bij de meisjes estafette
4 x 50 meter wisselslag en bij de jongens
op dezelfde afstand werden tijden van
resp. 2.45.4 en 2.46.6. gemaakt.

Het eerste elftal van TZB verloor zon-;
dag met 3-1 van Terrasvogels. Na de
voorgaande glansrijke overwinningen
op EHS en Vogelenzang kwam de ne-
derlaag voor the boys als een koude
douche. In de 35e minuut van de wed-
strijd scoorde Willem Koning het enige
doelpunt voor de kustbewoners, na-
dat Terrasvogels drie treffers achter
de TZB-keeper had geplaatst. In de
tweede helft hebben de zandvoortse
voetballers er alles aan gedaan om de
achterstand weg te werken, maar hun
inspanning bleef onbeloond.

Zandvoort'75 heeft afgelopen zater-
dag de punten met rivaal SVY broeder-
lijk gedeeld. De IJmuidenaren namen
in de eerste helft de leiding met een
voor keeper Koops onhoudbare bal.
In de slotfase van het duel slaagde
Luit Veenstra er in de gelijkmaker in
het doel van SVY te knallen. Eind-
stand 1-1. In de kompetitie blijft Z'75
koploper SMS nog -steeds op de voet
volgen.

eanduoorhse Noerartf

vrienden van het circuit
organiseren protestaktie
In samenwerking met de karnavalsver-
eniging 'De Scharrekoppen' -die het
draaiboek leverde- organiseert de
Stichting Vrienden van het Circuit
morgenmiddag tussen 2 en 3 uur een
demonstratieve optocht naar het ge-
meentehuis om uiting te geven aan zijn
misgenoegen over het besluit van de
raad om de racebaan over enkele ja-
ren op te heffen.

De stoet eindigt met de aanbieding van
een petitie van zandvoortse auto- en
motorsportliefhebbers aan burgemees-
ter Machielsen, waarin zal worden ver-
zocht het raadsbesluit in te trekken en
de voortzetting van de racerij in Zand-
voort tot in lengte van dagen te garan-
deren. De ontvangst van het smeek-
schrift is voor de burgemeester in het
draaiboek geregeld om 15.00 uur,
maar er wordt van hem verwacht dat
hij vijf minuten eerder ter plaatse zal
zijn om het defilé van circuitaanhan-
gers gade te slaan. De aktie wordt on-
dersteund door een belangengroep, be-
staande uit de federatie Handelsver'
eniging / Hanze, de autosportvereni-

ging Sandevoerde en de motorklup
Zandvoort, alsmede de personeelsver-
eniging van de brandweer.
Inmiddels heeft de Stichting Vrienden
van het Circuit provinciale staten van
Noordholland verzocht a -»Hkeu-
ring te hechten aan het besluit v^..
gemeenteraad om voor 1982 een be- •
slissing te nemen inzake opheffing van
de racebaan. De vrienden menen dit te
kunnen doen op grond van een passa-
ge uit het raadsbesluit waarin wordt
gerept van een ekonomies verlies voor
een deel van het bedrijfsleven en budget-
taire konsekwenties voor de gemeente
tengevolge van de sluiting van het pro-
jekt. De circuit-vrienden zijn van me-
ning dat het besluit om deze reden
aan het oordeel van het provinciebe-
stuur dient te worden onderworpen.
Volgens hen gaat het hier om 'het uit-
lenen van gelden en het waarborgen
van geldelijke verplichtingen door an-
deren aan te gaan'. De gemeentewet
schrijft voor dat in zo'n geval de pro-
vincie een oordeel moet uitspreken.
Waarschijnlijk is hier sprake van een
misverstand van de zijde van de cir-

steun
ons werk

INTERNATIONAL
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454000

cuit-liefhebbers. Het artikel uit de
gemeentewet waarop zij zicjj .beroe-
pen heeft betrekking op garantstel-
ling bij financiële transakties van de
gemeente en dat is in deze kwestie
niet aan de orde. Aan de orde Js.een
geldelijke vergoeding aan de huurder
van het circuit indien het kontrakt •

^voor de vervaldatum over acht jaar
'. eenzijdig door de gemeente wordt

beëindigd.



piet kan het ook bont
maken

omroepers

Niet alleen kinderen maar ook zwarte
pieten zijn wel eens ondeugend. Met
Pedro had Sint Nicolaas geen enkel
probleem maar Zorro maakte het de
laatste tijd wat al te bont. Hij had bij-
voorbeeld de schoenen van Sint Nico-
laas aan de binnenkant met lijm inge-
smeerd, zodat de Sint drie dagen in
bed had moeten blijven tot de lijm
was opgedroogd, en kadootjes die
Zorro door de schoorsteen moest la-
ten vallen had hij stiekem zelf gehou-
den.

Maar zaterdagmiddag in het Gemeen-
schapshuis beloofde hij beterschap en
voegde de daao" bij het woord door
meteen kadootjes uit te delen aan de

mevr, kraan-meeth

Bouwbpnd-kindertjes van het N V V.
Voorzitter Luijks van de bond vond
het heel plezierig dat Sint Nicolaas
opnieuw naar Zandvoort was geko-
men, maar eigenlijk was dat niet zo
verwonderlijk want de sint had al
eens eerder verteld dat hij de zand-
voortse kinderen veel liever en bra-
ver vindt dan de haarlemse. (Mogelijk
heeft de tweejarige Arno Wolting uit
Haarlem, die een mooie tekening had
gemaakt en vol vertrouwen op zijn .

ni_m

schoot een liedje zong, hem van ge-
dachten doen veranderen).
De kleine bouwvakkertjes bleken zich
het afelopen jaar keurig te hebben ge-
dragen, al schrok André Koper wel
even toen in het rood fluwelen boek
stond dat hij wel eens vieze versjes
zong. Gelukkig kende hij ook nog een
net liedje,zodat hij toch een kadootje
kreeg. Nee, echt stout was alleen Jan
Hondepoot, die het sleuteltje van de
racebaan had weggemaakt.zodat z'n
vader er niet meer mee kon spelen.
Maar Jan Hondepoot was wijselijk niet
pp komen dagen.
Met het minder worden van de stapel
pakjes verdween er ook een heleboel
spanning en kon Sint Nicolaas zijn
kennis van Holland een beetje verrij-
ken. Want het is toch wel erg dom om
te denken dat er in ons land maar
twee voetbalklups zijn, 'Feyenoord'
en 'Ajax', en dat hij nog nooit van
'Zandvoortmeeuwen' had gehoord.
Maar aan de andere kant wist hij heel
precies hoeveel kadootjes hij uit Span-
je mee had moeten nemen, terwijl hij
er ook voor gezorgd had dat er voor
alle kinderen een flesje fris en een zak
snoep was. En hij had Pedro opdracht
gegeven er op te letten of er wel films
van Tom & Jerry en van Donald Duck
gedraaid werden. Eigenlijk is Sint Ni-
colaas zo dom nog niet!

i 1 1 1 1 I I I
KEIZER TOMATENKETCHUP
(Tomato-Ketchup katei)

van de Japanse regisseur Terayama
Shuji wordt morgenavond door Film-
inn Zandvoort gedraaid in de open-
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg.
De voorstelling, die wordt onderbro-
ken door een koff iepauze, begint om
9 uur.

Kinderen, onderdrukt door de con-
sumptiemaatschappij van volwassenen
beginnen de kinderrevolutie en wer-
pen met geweld de bestaande maat-
schappij omver. De film geeft scènes
met beelden van de revolutie en de
tijd erna. Kinderpatrouilles zijn op
jacht naar zich verstoppende volwas-
senen, de nieuwe Tomatenketchup-
grondwet wordt geproclameerd, de
nieuwe heersers zijn voor de sexuele
vrijheid, die tot dan toe altijd onder-

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 9 december a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
Jeugdhuis :
10.30 uur : dhr C. Spaans/jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 9 december a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Ds. H. de Wit te Lisse

PROTESTANTENBOND
zondag 9 december a.s.:
10.30 uur : prof .dr. A. van Biemen n.h.

Bentveld.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 december a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 9 december a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.
Jinsdag 11 december a.s.:
19.30 uur : gebedsdienst/adventstijd

drukt was. Keizer To'matenketchup.
zonder korte broek (altijd het beklem-
mende symbool) van zijn leeftijd ge-
weest), geeft zich over aan orgieën of
gaat, met geweer in de hand op jacht .•
naar volwassenen, teneinde deze aan
de slavernij binnen de kindergemeen-
schap te onderwerpen. Volgens Tera-
yama nemen de kinderen echter, vanaf
het moment dat ze de macht hebben,
gelijk ook de gewoonten van de vol-
wassenen over.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaair365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

V.V. D. Zandvoort
houdt politiek café op

donderdag 13 december
in hotel Keur. Geopend van-
af 8 uur 's avonds. Praat er
met Joustra, Machielsen,
raadsleden en uw vrienden.
Dit wordt vast een leuke
avond.
Tot ziens op 13 december.

MIESJE, 19 jaar, zoekt
WERK

voor zaterdagen(winkel, op
pas of iets dergelijks).
Tel. 8246.

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker .
kunstgebitreparatie, etc.

A. RTTMAN
Telefoon 4365

"De .Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

voor IN-en VERKOOP gë-
braikteartikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. ' .
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713. tel. na.
18.00 uur 6658

STEEDS D R U K K E R
DE DRUKKER
Van vandaag en morgen
V A N D E U R S E N D R U K
Voor al uw/ familie- en
H A N D E L S D R U K W E R K
SCHOOLSTRAAT 2
Telefoon 02507-2507
(Bijna 50 jaap drukker)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Verhuur - Inrichting
'DE WITTE ZWAAN"

Voor elk f eest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,'kap-
stokken, huisbars, enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plein 2, 2164/3713. tel. na
18.00 uur tel; 6658.

Kindertelefoon

van 16.00 tot 20.00 uur
020 - 224455

«w 1980
Christoffelreizen introduceert de variabele vakantiereizen.
Wat dit wil zeggen!
Tot nu toe waren de chartervluchten voor 8-15 of 22 dagen.
Met ingang van het zomerseizoen 1980 echter is het ook mogelijk om:
7-8-9-10-11-12-13 tot 30 dagen naar uw vakantie-adres te gaan.
Erg prettig lijkt ons voor mensen die b.v. 8 dagen te weinig en 15
dagen b.v. niet voor hun zaak of werk weg kunnen en nu zelf het
aantal dagen kunnen vaststellen.
Als u geweldige vakantiegids bij ons komt halen kunt u dat eveneens
heel simpel bij ons reserveren.
Binnen een week ook vete andere reisgidsen ter.uwer beschikking.

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Tel. 02507-25 60

Allemaal
op de

fiets! <*
Wég lawaai, wég drukte! Zoek rust,

stil e, gezonde lucht... geniet ervan
't hele jaar... op de fiets!

medische dienst

ZUSTERDIENST
taterdag 8 en zondag 8 december a.s.:
-uster E.H.M. IMijssen, Gasthuishofje 27.
el. 2791.

Vanaf heden t/m 24 december a.s.
Joegoslavisch Restaurant

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

* goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

f. 16,50

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

UNIEK
Zandvoort herleefd in

originele reprodükties

B, de Boef
winkelcentrum nw.noord
t.o. v. Pageehal, tel. 56 55
openingstijden :
van 09.00 tot 21.00 uur
maandag van 13.00 tot 21.00 uur.



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live); heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de' franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in"POURQUOr
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-27 28

VEOTEEGE
-W- ttoKtotóertebrfff

fcattr«raat 18 • Zwrtboott
tEtletpon 02507-4400

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

Installatie bureau
GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ON NESSTRA AT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 8484*

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27,29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT -. CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975

H. W. C08TER B.V
Makelaar o.g. UdNSM

üdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort . Telefoon .5531

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

' Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag.beschikbaar

Haal warmte en kleur in uw huis . '
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U vjndt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven. . •

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60



79e jaargang no. 94 dinsdag 11 december 1979

eanduaorhse hoer
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.

Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21357 Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach)
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221

Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen /-25- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post.

circLii LCi6i i lonoiiciiiw • v 330
veel geblaat weinig wol

Afgelopen zaterdag werd de demonstra-
tieve 'optocht gehouden die gericht was
tegen het raadsbesluit van 19 november
waarin gesteld werd dat het kontrakt
met circuit-eksploitant Cenav binnen
twee jaar opgezegd diende té worden.

De demonstratie was het sluitstuk van
een handtekeningenaktie, waarvoor lijs-
ten in de Zandvoortse winkels, horeca-
bedrijven en sommige scholen lagen.
De horeca en de winkels vrezen door de
sluiting van het circuit een inkomsten-
bron te verliezen. Vandaar ook dat een
groot aantal van hen bereid was de win-
keldeuren, aansluitend op de middag-
pauze, een ekstra uur gesloten te nou-
den. In dat uur lieten naar schatting
1500 tot 2000 demonstrerende mo-
tor- en autosportlief hebbers hun on-
genoegen over de gang van zaken blij-
ken op spandoeken met teksten als:
Circuit moet blijven, Zandvoort knoeit
nu de autosport bloeit. Zonder circuit
slaapt Zandvoort geluidloos, en Circuit
blijft Toonen weg. Vanaf de voet van
Bouwes Palace voerde de tocht via de
Burg. Engelbertstraat, de Hogeweg en
de Oranjestraat naar het Raadhuisplein
dat, met nieuwsgierigen en wachtenden
tot de winkels weer open gingen, aar-
dig gevuld werd. Op het bordes van het
raadhuis overhandigd Circuitvrienden-
voorzitter R. Schouten een pakket met
10.000 handtekeningen aan burgemees-
ter Machielsen. In zijn toespraak wees
Schouten op de volgens hem 8.000
aanwezigen op het plein (dat zou dus
de helft van de totale Zandvoortse be-
volking moeten zijn, in feite waren dat
er tegen de 2.500), een cijfer dat klak-
keloos in het NOS-journaal werd over-
genomen. Bij het noemen van de nek-
slag die de Zandvoortse middenstand
bij het verdwijnen van het circuit zou
krijgen, vergat hij vervolgens de ver-
vangende ekonómiese bronnen te
noemen, waarvoor de gemeenteraad
zich twee jaar de tijd heeft gegeven,
die op het terrein van het circuit kun-
nen komen. Een 120 ha groot terrein
dat zich al licht ekonomieser zal laten
eksploiteren dan door een strook as-
falt. Verder wees Schouten op de 83%
van de zandvoortse bevolking die het
circuit zouden willen behouden. Een
dubbel opgekrikt percentage. Eerst
door de 19% in de Nipo-enquete, die
geen mening wenste te geven.domweg
te annekseren onder het motto : wie
zwijgt stemt toe. En dan door in de

Het raadhuispleintje gevuld met demonstranten voor het
behoud van het circuit.

Nipo-enquete niet te vermelden dat
behoud van het circuit verlies van
woningbouw voor Zandvoort zou be-
tekenen, en dat bij snel toenemend aan-
tal woningzoekenden, en daarmee het
risiko van verlies van jonge zandvoor-
ters aan de regio en de nog te bouwen
IMoron-lokatie in de Haarlemmermeer.
Ook de 83% werden door het NOS-
journaal klakkeloos overgenomen, even-
als de influistering dat de gemeente
op het circuitterrein woningbouw wil
plegen. Larie, de gemeente mag dat
niet, de gemeente wil dat niet. De ge-
meente wordt door de wet op de ge-
luidhinder, uitgevoerd en gekontro-
leerd door de provincie en de Rijks-
inspektie voor de Volksgezondheid,
belemmerd woningen te bouwen, waar

• dan ook in Zandvoort, door het be-
staan van het circuit. De gemeente
moest kiezen tussen haar bevolking en
dat zijn ook anderen dan de horeca en
de winkeliers, en het circuit. De ge-
meenteraad heeft nu even gekozen
voor de bevolking, daarbij de ekono-
miese belangen niet uit het oog verlie-
zend. Daarbij, een middenstand die
de nekslag krijgt bij het wegvallen
van enkele topdagen, heeft het hoofd
kennelijk op eenpijp kaneel staan. De
zandvoortse middenstand (overigens
vooral de strandpachters) heeft nu drie
slechte zomers overleefd. Dat is geen
pretje en zeker niet bevorderlijk voor
een gulle vette lach, maar de midden-
stand is er, ondanks het missen van en-.-
kele tientallen topdagen, nog steeds.

Dappere tegendemonstrante met een
provisories bord. Het eerste was haar
afgepakt en verbrand.

Maar er zijn in Zandvoort in één jaar
tijd ook 25% meer woningzoekenden
bijgekomen. Voor hen blijven de deu-
ren niet 1 uur, maar jaren gesloten.
De kretologie uit de geluidwagen in
de optocht met : Toonen gaat niet
meer in Zandvoort wonen, Toonen
gaat bij Schiphol wonen, moge dan
t.a.v. Toonen klinklare nonsens zijn, het
dreigt wel de dwangoplossing te wor-
den voor honderden jonge zandvoor-
ters.
En tenslotte : wellicht trok het circuit
bij grand-prix zoveel belangstelling
omdat Zandvoort ook nog een strand
en een ruim horeca- en winkelbestand
te bieden heeft.

Positief te waarderen valt de in het al-
gemeen beheerste wijze waarop de
vrienden van het circuit en hun aan-
hang van auto- en motorsportliefheb-
bers afgelopen zaterdag hebben gede-
monstreerd tegen het besluit van de
zandvoortse gemeenteraad voor 1982
een besluit te nemen inzake de ophef-
fing van het circuit, al kan een kako-
fonie van klaksongeloei en motor ge-
brul nooit een oplossing brengen voor
een probleem waarmee de bevolking
van de gemeente sinds jaar en dag
wordt gekonfronteerd : de lawaaiover-
last van de racebaan en de daardoor
stagnerende woningbouw. Is het eerste
een voor tal van ingezetenen zware
psychiese belasting, het tweede is een-
voudig fataal. Auto- en motorsport-
fans hebben daar geen boodschap aan
en dat hebben zij zaterdagmiddag dui-
delijk hoorbaar laten blijken, maar
een groot aantal inwoners zijn.de du-
pe van deze situatie.
Het is en blijft de eerste taak van het
gemeentebestuur een zo goed mogelijk
leef- en woonklimaat voor de burgerij
te scheppen en er mag dan ook van de
overheid worden verwacht dat het
vaart zal zetten achter plannen en maat-
regelen om dit te bewerkstelligen.
Daarvoor zal een aktieve opstelling van
de in de raad vertegenwoordigde poli-
tieke partijen nodig zijn om de zand-
voortse kiezers duidelijk te maken
waar de knelpunten liggen die een op-
lossing van de miljeu- en woningbouw-
problemen in de weg staan. En daar
moeten de partijen natuurlijk niet mee
wachten tot de verkiezingen over drie
jaar, maar zo spoedig mogelijk aan de
slag gaan.

b&w willen garantie koophuizen
optrekken
Na de recente aankoop van een woon-
flat aan de Hogeweg willen b en w van
Zandvoort een nieuwe stap zetten op
de weg naar verruiming van de nog al-
tijd bijzonder krappe woonmogelijk-
heden in de gemeente. In dit geval
door middel van verhoging van de
gemeentegarantie voor de aankoop
van'woningen door minder draagkrach-
tigen die het bezit van een eigen wo-
ning prefereren. Hiermee kan tevens
de doorstroming van buurhuizen naar
koopwoningen worden gestimuleerd.

Tot op heden mag van rijkswege een
koopwoning niet meer kosten dan
f. 125.000,- om in aanmerking te ko-
men voor een door de gemeente te
verstrekken garantie voor het aangaan
van een hypotheek. Het rijk draagt
n.l. 50% bij in een eventueel verlies.
Daar de koopprijs van woningen in
Zandvoort in veruit de meeste geval-
len boven de f. 125.000,-- ligt, heeft
het gemeentebestuur in het verleden
meerdere keren een aanvraag voor een

garantie moeten afwijzen of kregen de
aanvragers het advies om van een ver-
zoek voor garantie af te zien. Een situ-
atie die de aankoop van huizen door
minder draagkrachtigen blokkeert, al-
dus het kollege.
Hoewel overschrijding van het maksi-
mum van f. 125.000,- er toe zal lei-
den dat de gemeente het volledig risi-
ko moet dragen, zijn b en w van me-
ning dat het plavond moet worden op-
getrokken naar hogere bedragen. Hoe
hoog moet naar hun oordeel van de
omstandigheden afhangen. Gelet op
het verhoogde risiko voor de gemeen-
te acht het kollege het noodzakelijk
dat de garantievoorwaarden - zoals
een redelijke verhouding tussen het
inkomen en de woonlasten, alsmede
de waarde van het onderpand voor de
hypotheek,- krities worden bekeken.
Over het verstrekken van een gemeen-
tegarantie,die afwijkt van het vastge-
stelde maksimum van f. 125.000,-/
moet de raad een beslissing nemen.
B en w kunnen in dit geval géén ge-

bruik maken van de aan hen verleen-
de machtiging zelfstandig een besluit
te nemen over een aanvraag. Het zal
dan ook nodig zijn dat de raad per
geval een beslissing neemt over het
verstrekken van een hypotheekgaran-
tie waarvoor de gemeente het volle
risiko draagt.
In de volgende week te houden raads-
vergadering zal blijken ofdc raad
met de nieuwe gedragslijn van het
kollege inzake de gemeentegarantie
instemt. Dan stellen b en w twee
verzoeken voor een garantie aan de
orde voor de aankoop van woningen
(Potgieterstraat 20 en Poststraat 12)
waarvan de aankoopprijs meer dan
f. 125.000,- bedraagt. Beide verzoe-
ken" worden door het kollege onder-
steund om grond van de 'prekaire om-
standigheden. waarin burgers kunnen
worden gedwongen zelf in hun woon-
behoefte te voorzien.'

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen heeft de uitwedstrijd tegen HBC
met 1-0 verloren. Ondanks het over-
wicht op het middenterrein gedurende
vrijwel de gehele ontmoeting slaagden
de kustbewoners er niet in het doel
van de Heemstedenaren onder schot
te nemen. Dat was vooral het werk
van de ijzersterke verdediging van de
gastheren die iedere doorbraakpoging
van de aanvalslinie van de gasten wist
te verijdelen voor hun keeper behoef-
de in te grijpen. Tien minuten voor
rust kreeg HBC wegens een overtreding
van keeper Steffers een vrije schop toe-
gewezen. Het voor het doel gevormde
muurtje van ZVM-spelers kon echter
ntet voorkomen dat de HBC-er Leo van
Bakel de bal achter Steffers deponeer-
de, 1-0.
In de tweede helft heeft Zandvoort-
meeuwen er alles aan gedaan om de
achterstand te overbruggen en zo mo-
gelijk de leiding te nemen. Maar wat
de voetballers ook probeerden er
was eenvoudig geen doorkomen aan.
En de schaarse kansen die er.waren
werden onvoldoende benut wegens
gebrek aan schutterkwaliteiten.

( I.M. )

Het grote succes van de optocht voor
behoud van het circuit vraagt om na-
praten.
Dat kan ! In het politieke café van
de V.V.D. in Hotel Keur aan de Zee-
straat, donderdag a.s. om 20.00 uur.
Politieke kopstukken aanwezig.
Statenlid Machielsen
V.V.D. fractieleider Pieter Joustra
spreken er.

U BENT WELKOM.



KERSTSTUKJES MAKEN

Op woensdag, 19 december, bestaat
er gelegenheid om in hotel Keur aan de
Zeestraat kerststukjes te maken. De
plaatselijke afdeling van de Konink-
lijke Maatschappij Tuinbouw- en Plant-
kunde organiseert deze avond en het
bestuurslid de heer J.R. Warmerdam
heeft zich bereid verklaard advies te
geven. Belangstellenden dienen een
bakje, schaaltje of iets dergelijks mee
te namen en het materiaal dat men
denkt nodig te hebben, zoals denne-
groen, kaarsen, oasis en dennenappels,
is verkrijgbaar bij de plaatselijke bloe-
misten. Voor hen die, om welke re-
den dan ook, niet aan het benodigde
materiaal kunnen komen, heeft de
Koninklijke Maatschappij nog wel iets
achter de hand. Tot slot: er zijn aan
deze avond die om 8 uur begint geen
kosten verbonden.

INTERNATIONAL

eanduaorrse
hoeranr

brengt het laatste nieuws
op dinsdag en op vrijdag

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live); heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom in"POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort -tel. 02507-2728

familieberichten

Voor uw hartelijke blijken van medeleven bij het
overlijden van onze lieve man en vader

WILHELMUS J.M. DIJKZEUL

betuigen wij U hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam :
M.G.J.A. Dijkzeul

Amstelveen, december 1979
Faustlaan 48

Vanaf heden t/m 24 december a.s.
JoegosJavisch Restaurant

Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 5110

SPECIAAL MENU
(van maandag t/m vrijdag)

. * goulashsoep, stokbrood
* div. soorten geroosterd vlees
* serv. salade, puree, pikante saus
* flensje met vulling (palacinka)

inclusief een glas wijn

f. 16,50

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur.

Geef ze lucht
Gifo SS O 55 Leusden ^^

Astma fbnds?f

omroepers

Te koop aangeb. 21-delige
encyclopedie "Grote Oost-
hoek", nw. waarde f. 2J600,-
Pr.n.o.t.k. Tel. 7608.

Meisje, 19 jr. zoekt werk
voor zaterdagen, (winkel,
oppas of iets dergelijks),
tel. 82 46

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

HELMA NOEMT DAT EXTRAATJE
'ONS RONDJE VAN HET HUIS'.

Geld dat groeit,
steeds bij de hand
Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro. kredieten,
hypotheken, verzekeringen, reizen en effekten) biedt de
Nutsspaarbank een groot aantal praktische en profijtelijke
spaarregelingen. Deze geven de hoogst mogelijke rente,
en/of de mogelijkheid van een zeer snelle geldopname.
De gewone Spaarrekening. Guller met
rente dan de bankgiro. De extra huishoud-
portemonnaie zonder beperkingen.

***************De Perfektrekenlng. Daarvan kunt u dagelijks geld
opnemen tot een bedrag van fl. 2500.- per maand. Vrij
voor aflossing van uw hypotheek
bij de spaarbank. Het geld dat blijft
staan groeit aan met 43/4%.

***************De Selektrekening. Uw spaargeld groeit met 7%.
Neemt u geld op (wat dagelijks mag),
dan betaalt,u over het opgenomen
bedrag 1% rente terug aan de bank.
De Selekt Extra rekening. Over de bedragen op uw
rekening krijgt u 8% rente.
Over het geld dat u opneemt, betaalt u
2% terug aan de bank.
De Termijnrekeningen. Voor sparen op langere termijn.
De rente is hoger naarmate uw geld langer vast staat.
Voorbeelden: 24 maanden/Va0/»,
12 maanden 6V.i%, 6 maanden 53/4%. "Ti
Vrij opneembaar voor een eigen huis. • 4
De Spaardeposito's. Voor het beleggen op
nog langere termijn. Vrij beschikbaar vooraankoop van
een eigen huis. Rentehoogte is afhankelijk van de
beleggingstijd. Bijv. vast voor 6 jaar 10%,
5jaar93/«%,4jaar9V4%,3jaar83M%,
2 jaar 8 V< %.
Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groei-
spaarbewijzen en regelingen voor jeugdsparen, bedrijfs-
sparen en ambtenarensparen. Wilt u meer weten over
alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, stuur ons dan
even de bon toe of vraag informatie op één van onze
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim.

BON Opsturen naar de Nutsspaarbank
West Nederland, Telefoon 023-319201.
Antwoordnummer 35,2000 VC Haarlem,

'Het idee is niet van mij, want ik heb niet
zo'n hoofd voor cijferen. Helma kwam
erop, toen we nog dachten over een eigen
huis. 'Zeg Dick... Zo'n aflossing komt toch
ééns per half jaar, hè? Als we dat bedrag
nou eens op een spaarrekening maan-
delijks (aten aangroeien. Dan voel je het -
niet 20. Het staat er altijd. En je krijgt nog
rente over dat bedrag ook...' 'Zéér kiene

dame, wil je dan maar gauw gaan in-
formeren' vroeg ik, 'wat de handigste
regeling is?' Het werd een Perfektrekening
bij de Nutsspaarbank. Leuke bank zonder
poespas. Handig dichtbij. Nooit kopzorg
over de hypotheekbetaling gehad sinds-
dien. En de rente is voor ons. Daarom
tracteren we ons af en toe op een dagje
uit. Op een 'rondje van het huis' dus.'

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Wil graag meer weren over
spaarregelingen, in het
bijzonder over:

2AN7

/poorbank
uwt nadariand

een bank van deze tijd



79e jaargang no. 95 vrijdag 14 december 1979

eanduoarrse hüeranr
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.

Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 2135 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach)
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221

Giro van de bank 355551.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ-25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post.

eindplan gasthuisplein-noordbuurt
KERSTDEKORATIES MAKEN

De belangstelling voor de in november
door mevrouw Hilde Paap-Zorn gege-
ven lessen in handvaardigheid was zo
groot, dat het bestuur van het Cultu-
reel Centrum haar verzocht deze in
december te herhalen. Met op de kur-
sus verkrijgbaar materiaal en een mini-
mum aan handigheid werden de weer
in ere herstelde korsages gemaakt en
de resultaten waren na één les al ver-
bluffend. De laatste kursusmiddèg is
a.s. woensdag 19 december en wij
vestigen hier de aandacht op omdat
deze besteed zal worden aan het ma-
ken van kerstdekoratie. Er wordt ge-
werkt met droog materiaal en daarom
zijn ze van blijvende aard, worden ze
na de kerstdagen opgeborgen tegelijk
met de kaarsen en de kerstboomspul-
len om het jaar daarop de feestdagen
weer ekstra tuisten bij te zetten. Om
2 uur bent u welkom in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein waar
u tot 4 uur onder deskundige leiding
uw fantasie de vrije loop kunt laten
gaan. Voor de kosten van het Cultu-
reel Centrum wordt een bedragje van
f. 4,-- gevraagd en mevrouw Paap (van
'de Boet') zal zorgen voor voldoende
materiaal. Trouwens, er is niets op te-
gen om zelf spulletjes mee te nemen.
Hoe het zij, met het oog op de komen-
de kerstdagen kunnen wij u deze mïd-
dag van harte aanbevelen.

waterstanden
Afgelopen dinsdag werd de eerste open-
bare vergadering van de verkeerskom-
missie, normaal een ambtelijke kommis-
sie, gehouden met de f raktievoorzitters
van de Zandvoortse politieke partijen.
.Onderwerp was de rekonstruktie van
het Gasthuisplein en het daarmee sa-
menhangende verkeerscirkulatieplan
voor de Noordbuurt.

Uitgangspunt was het plan dat de vier
koUege-ondersteunende-partïjen op 27
augustus aan het kollege oplegden en
waarin het Gasthuisplein autovrij ge-
houden werd. Zowel de politie als
Publieke Werken hadden echter ernsti-
ge bezwaren tegen het verkeersplan
van de vier partijen. Met name de af-
daling van het bovenste stukje Wagen-
makerspad en voor vrachtverkeer on-
mogelijke bochten deden in de amb-
telijke adviezen negatief oordelen. De
ambtelijke bezwaren waren groten-
deels al gesignaleerd bij de presentatie
van het Kompromisplan voor de Noord-
buurt, opgestel'd door de Haagse Ver-
keersdeskundoloog H. van den Stoep,
in de Zandvoortse Koerant van dinsdag
11 september. Tijdens de vergadering
van de Verkeerskommissie werd dat
plan de basis voor een uiteindelijk
plan voorde Noordbuurt. De modifi-
katies die in het Kompromisplan
werden aangebracht, waren de volgen-
de.
Het tot elf uur toelaten van bedienend
vrachtverkeer aan de Duysterghast-
zijde van het Gasthuisplein zal in twee
richtingen gebeuren i.p.v. alleen rich-

burgerlijke stand
4°december -10 december 1979

overleden : George Friedrich Beill,
oud 77 jaar ; Jan Andriesen, oud 29
jaar; Cornelia Wilhelmina Antonia de
Heer, geb. Guiting, oud 59 jaar ; Bat-
je Paap, geb. Bol, oud 80 jaar.

geboren : Eva, dv. E. V. Kransen
en R.M. van Veen ; Daniëlle, dv. R.
J. Versluis en A. de Wit.

getrouwd : Willem Frederik Möh-
ringer en Laetitia Clementine Corne-
lia Maria Peek ; Theodorus Johannes
Wernardus van Dam en Evelyn Jose-
fine Wilhelmina Stellpflug.

ting zee, zoals in het Kompromisplan,
omdat voor zwaar vrachtverkeer en
bij gladheid problemen kunnen ont-
staan op het steile stukje Wagenma-
kerspad.
In het noordelijk deel van de Noord-
buurt worden de rijrichtingen van de
Stationsstraat en de Brugstraat, even-
als het stukje Prinsenhof straat tussen
deze twee straten, omgekeerd. Voor de
prijs van een gevaarlijk punt op de krui-
sing Prinsenhofstraat-Brugstraat zul-
len personenauto's daardoor vanaf de
Zwaluëstraat via de Prinsenhofstraat
de Kruisstraat in kunnen rijden (moei-
lijke bocht) naar de zeezijde van het
Gasthuisplein. Of, via de Stationsstraat
de Zeestraat over naar het Stations-
plein, waarvoor de rijrichting van het

straatje naast het Flipperhalletje om-
gekeerd zal worden. De huidige oprit
van het Stationsplein vanaf de Zee-
straat, naast Keur, wordt dan afrit
en krijgt dus ook een rijrichtingver-
andering.
Tenslotte zal de Achterweg voor ver-
keer worden afgesloten om een sluip-
roete naar de Swaluëstraat-Prinsenhof-1

straat te voorkomen.
Dit eindplan zal nog een inspraakproce-

. dure ondergaan, omdat de promotie
van parkeerplaats tot rekreatieplein te-
veel afwijkt van de oorspronkelijke be-
stemming. Daarbij zullen evenwel niet
alleen de Noordbuurtbewoners betrok-
ken worden, maar de gehele zandvoort-
se bevolking, omdat een rekreatieplein
van meer dan buurtbelang is.

dec. H.W. L.W. - H.W. L.W.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
J?6

.27"
'28
• 29
30
31

00.14
01.06
01.54
02.36
03.13.
03.40
04.29
05.07
05.55
06.40
07.33
08.31
09.36
10.53
12.03
00.36
01.33

08.19
09.09
09.57
10.39
11.17
11.45
12.33
13.11
13.59
14.43
15.37
16.39
17.40
18.57
20.06
08.44
09.36

12.40
13.28
14.08
14.44
15.24
16.01
16.43
17.21
18.11
19.03
20.00
21.01
22.14
23.32

13.03
13.58

20.44
21.30
22.11
22.51
23.28
00.07
00.50
01.26
02.17
03.07
04.06
.05.04
06.18
07.36
08.00
21.07
22.02

g.s. willen geen nieuwe circuitbocht

Gedeputeerde staten van Noordholland weigeren aan de gemeente een zogeheten 'verklaring van
geen bezwaar' af te geven voor het doen verrichten van grondverplaatsingen die nodig zijn voor
het maken van een nieuwe s-bocht in het circuit tussen het Scheivlak en de oosttunnel. Het provin-
ciebestuur baseert zijn afwijzing op het resultaat van het akoesties onderzoek dat tijdens de Grand
Prix van 26 augustus j.l. heeft plaats gevonden. Volgens het rapport van de geluidsdeskundigen
zal de aanleg van de bocht tot gevolg hebben dat de reeds bestaande lawaaioverlast van de racebaan
zal toenemen door het vermeerderen van het aantal geluidpieken bij het in- en uitgaan van de bocht.
Deze ekstra lawaaiproduktie achten gedeputeerden onverantwoord voor het woon- en leefklimaat
van de bevolking.
Volgens recente mededelingen van de direktie van de Cenav zal in Zandvoort geen Grand Prix wor-
den gehouden indien de nieuwe bocht, die door de fomule 1 rijders is geëist vanwege de veiligheid,
er niet komt. Dit zou tevens het eind van de racebaan betekenen, aldus de circuit-eksploitant.

kort&rdiir

• 'Wim Hildering opent het zandvoort-
se toneelseizoen '79-'80 met de opvoe-
ring van 'Kasteel in Zweden' van Fran-
coise Segan hedenavond en morgena-
vond in verenigingsgebouw 'De Krocht'
aan de Grote Krocht. Aanvang van de
voorstelling 8 uur.

• Morgen zal in de Moustache Bar aan
de Burg. Engelbertstraat een nieuwe
jazz-sociëteit van start gaan onder de
naam 'Sunshine Jazz Corner'. Door de
stichtingen Jazz Behind the Beach en
Jazz Kennemerland zal daarmee de
Haarlemse Jazztraditie worden voort-
gezet in Zandvoort. De feestelijke ope-
ning, vanaf 21.00 uur, zal worden op-
geluisterd door het Trio Pim Jacobs,
Rita Reys, het Martin Haak Combo en
The Power House Six. Zondagmiddag
van 15.00 - 18.00 uur het Kwartet
Hans Keune m.m.v. vibrafonistWibo
v.d. Linde.
Openingstijden van de Sunshine Jazz
Corner tot 15 mei: vrijdags 16.00 -
03.00 uur; zaterdags 20.00 - 03.00 uur;
zondags 14.00-01.00 uur.

pier
is niet dood

De pierbouwers, waarvan iedereen dacht
dat ze in het begin van de jaren zestig
ter ziele waren gegaan, zijn nog niet
dood maar opgedoken in het handels-
register van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken fan Haarlem en omstre-
ken. Daar hebben zij zich, zoals deNe-
derlandse Staatscourant van afgelopen
vrijdag weet te melden, laten inschrij-
ven onder de naam : Maatschappij tot
Exploitatie van de Wandelpier Zand-
voort B. V. te Gouda. Doel van de b. v.
is 'het doen bouwen en eksploiteren
van een wandelpier in Zandvoort'. De
piermij. is een volle dochter van de
eveneens in Gouda gevestigde Konink-
lijk Nederlandsche Maatschappij voor
Havenwerken B. V., een onderneming
die zich in het verleden grote inspan-
ningen heeft getroost om Zandvoort
aan een betonnen skelet in zee te
helpen. Van het aandelenkapitaal van
de wandelpier b.v., groot f. 4.000.000,-
is tot op heden f. 998.000,-gestort.
De plannen voor de aanleg van dit
stuk miljeubederf, waartegen wij en
velen met ons destijds stelling hebben
genomen, zijn dus de wereld nog niet
uit en waakzaamheid blijft geboden.



bep roozen 75 jaar familieberichten

Zandvoort heeft voor Bep Roozen iets
teruggedaan. De vijf en zeventigste ver-
jaardag van de vrouw die na haar pen-
sionering als adjunkt-sekretafis van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en Omstreken, nu tien
jaar geleden, al haar ervaring en kennis
in dienst stelde van de zandvoortse ge-
meenschap, was daarvoor een unieke
gelegenheid. Totaal onkundig van wat
haar te wachten stond zag zij zich zon-
dagmiddag jn een immens grote wagen
gaplaatst die haar en Freddy Geertse-
ma in ijltempo naar de post van de re-
servepolitie op het circuit bracht, waar
een aantal vrienden haar een hartelijk
welkom bereidde.

De heer Methorst, één van de initiatief-
nemers tot wat later een grootse huldi^
ging zou worden, memoreerde hoe ont-
stellend fijn het is om deze leeftijd in
zo'n goede gezondheid te bereiken. Dat
ook de Vereniging Reservepolitie 'Zand-

voort' erkentelijk is voor het vele dat
Bep Roozen voor de gemeenschap heeft
gedaan bleek uit het overhandigen door
de heer Methorst van een zilveren lepel
met inskriptie. De persoonlijke waarde-
ring van de familie Methorst kwam tot
uiting in bloemen en fles geestrijk vocht.
Daarna was het zaak de glazen te ledi-
gen want het draaiboek vermeldde als
volgend onderdeel een bezoek aan het
tijdwaarnemingshuisje van de Cenav.
Voor die tijd kreeg de jarige echter ge-
legenheid iets goed te maken. Zij had
namelijk nog nooit op het circuit gere-
den en direkteur Beerepoot was, on-
danks het feit dat er trainingsritten
voor koereurs gehouden werden, be-
reid haar deze ervaring deelachtig te
laten worden. Terug in het waarne1-
mingshuisje kon de kennismaking met
de racebaan worden hernieuwd. Daar
werd haar door de heer Beerepoot een
enorme taart, waarvoor het circuit mo-
del had gestaan, aangeboden. Spreker
liet zijn sympathieke toespraak verge-
zeld gaan van een fraaie vaas met ro-
zen. Het volgende doel van de feestvie-
rende groep was het vvv-gebouw, waar
twee wapperende vlaggen er op wezen
dat er iets bijzonders aan de hand was:
de 75e verjaardag van de sekretaresse
van de vvv, tevens voorzitster van de
evenementenkommissie. Ze waren er
allemaal, de bestuurs- en kommissiele-
den en namens hen werd het woord l
gevoerd door de heer Landman die
zijn gelukwensen vergezeld liet gaan
van, hoe kan het anders, een vvv-ge-
schenkenbon. Met het aanbieden van
een kinderschep haakte de heer Hilbers
in op een foto in een regionaal dag-
blad, waarop Bep Roozen bezig is met
een enorme schep de zee te dempen.
'Als het toch gebeuren moet doe het
dan liever met deze' aldus de vvv.<ii-
rekteur.
De tocht (voor Bep Roozen mej; onbe-
kende bestemming) leidde vervolgens
naar het feestelijk versierde zwembad
'De Duinpan', waar niet alleen kannen
koffie en schalen met belegde brood-
jes voor een verrassing zorgden, maar
ook de toespraak van direkteur Molle-
rus. Zijn relatie tot de jarige bleek van
heel andere aard te zijn dan die van de
overige feestgangers en dateerde uit
zijn prille kinderjaren, toen hij in 'de
Kamer' (van Koophandel), een begrip
in huizen Mollerus, bij juffrouw Roo-
zen gummetjes schoon mocht poetsen
en punten aan potloden slijpen. Door
het falen der techniek kon hij zijn dank
hiervoor nog niet in een blijvend kado
tot uiting brengen. Het fraaie bloem-
stuk leek ons echter een geslaagde voor-
bode.
Daarna trad de Sportschool Wirn Bu-
chel op als gastvrouw en zij deed dit
voortreffelijk. Tot grote verrassing van
de bezoekers, en niet het minst tot die
van de jubilaresse, presenteerde zich
de befaamde Hofkapel 'De Kwalletrap-
pers' onder leiding van Bertus Balle-
dux met in haar kielzog een groot deel
van de toenmalige Zeskamp-ploeg en
het Zeskamp-komité. Uit de woorden
van eks-kaptain Dick v.d. Nulft bleek
hoe belangrijk in die tijd de rol van Bep
Roozen was geweest, vooral wanneer
het de ploeg niet meezat.'Jij hebt ons •
gestimuleerd, in het bijzonder door ]e
gave van relativeren waardoor je tegen-
spoeden makkelijker naast je neer
kunt leggen. Bep, we hebben jou in ons
hart gesloten' aldus Dick v.d. Nulft,
die met het kado van de ploeg, een
hometrainer, duidelijk in de roos had

geschoten. Het was trouwens alles
'Roozen' maar ook 'rozen' wat de klok
sloeg. Niet alleen was haar flat zater-
dag al veranderd in een rosarium, ook
de Sociëteit 'Duysterghast' ging al gauw
op een rozentuin lijken toen ieder lid
zijn gelukwensen vergezeld deed gaan
van een rode roos. Praeses Verdonk-
schot sprak een woord van welkom
en zegde de door Fred Hehl gemaakte
fotoreportage als verjaarskado toe.
JDe voorzitter van de Federatie Handels-,
vereniging Hanze, de heer Moerenburg,
(ondanks 39 graden koorts toch aan-
wezig) memoreerde dat op initiatief
van Bep Roozen ter herinnering aan
de overleden voorzitter Leo Duiven-
voorden aan hen, die zich voor het
toerisme, het bedrijfsleven en voor
Zandvoort in het algemeen verdienste-
lijk hebben gemaakt, een onderscher-
ding zal worden uitgereikt. Zij zal toen
niet hebben kunnen vermoeden dat
zijzelf als eerste deze 'Leo van Duiven-
voorde onderscheiding' in ontvangst

zou mogen nemen. Met een paar sym-
pathieke woorden overhandigde de
oudste zoon, John, deze en de bij-
behorende oorkonde aan 'tahte Bep'.
Ze had het er even moeilijk mee en i

daarom was het maar goed dat er
meteen daarna nóg een onderschei-
ding kwam, haar omgehangen door
Prins Hendrik de dertiende van Duys-
terghast, die haar daarmee verhief in
de 'Orde van Miss Zandvoort aller
tijden', een benoeming waarmee de
karnaval sgroep van Duysterghast
muzikaal zijn instemming betuigde.
Jacques ten Hoope, die op onnavolg-
bare wijze de achtergrondmuziek had
verzorgd, bleek onvermoeibaar, maar
toen tegen het eind van de avond de
kadotafels uitpuilden en alle beschik-
bare vazen in gebruik waren vond
koördinator/initïatiefnemer/ceremo-
niemeester Jaap Methorst het ogenblik
gekomen om een slotwoord te spreken,
gevolgd door een enthousiast dank-
woord van de jarige, die iedereen be-
dankte voor 'de geweldige dag'!

welzijnsplanning
steviger onder politieke kontrole
In de vergadering van de gekombineer-
de kommissies van Financiën en Maat-
schappelijk welzijn stonden de Nota
tot Welzijnsplanning in de Gemeente
Zandvoort en het advies van de koördi-
natiegroep van het Welzijnsberaad ter
diskussie. Dit in het kader van de ver-
schuiving van de verantwoordelijkheid
over het welzijnswerk van het Rijk naar
de gemeenten, waartoe de gemeenten
een 4-jaren planning in moeten dienen.

De kommissieleden waren unaniem van
oordeel dat de Nota Welzijnsplanning
in moeilijk te begrijpen taal was gesteld
(4x lezen, 1x begrijpen) en dat allerlei
begrippen verduidelijkt dienden te
worden. Overeenstemming werd verder
bereikt over de samenstelling van de
planvoorbereidingskommissie t.w. 1
wethouder (Aukema), maksimaal 3
leden van de gemeenteraad, en ten-
minste 5 burgers die goed jn het wel-
zijnswerk zijn ingevoerd, maar er niet
werkzaam in zijn (een tamelijk zeldza-
me kombinatie). De kommissie zal
naar believen deskundigen kunnen uit-
nodigen. Een te ver gaande zelfbeper-
king (v.d. Mije) vonden de raadsleden
het voorstel dat de voorzitter van de
planvoorbereidingskommissie een bur-
ger diende te zijn. Uitsluiting van de
wethouder was voldoende.
De planvoorbereidingskommissie zal
haar eigen werkwijze mogen bepalen,
met dien verstande dat zij eerst een
inventarisatie van het welzijnswerk in
Zandvoort zal moeten maken en daar-
bij aangeven waar de knelpunten lig-
gen. Daarop zullen hun bevindingen,
op voorstel van Wind en in afwijking
van de koördinatiegroep, politiek be-
oordeeld worden in de raadskommis-
sies om verder richting te geven aan

het opstellen van het ontwerp 4-jaren-
planning. Inventarisatie, knelpunten
en opmerkingen van de raadsleden
gaan vervolgens terug naar de weizijns-
instellingen voor inspraak en kommen-
taar. Ontwerpplan en kommentaar van
de instellingen en ambtelijke adviezen
zullen dan weer voorgelegd worden
aan de raadskommissies van Financiën
en Maatschappelijk Welzijn om daaruit
tenslotte het uiteindelijke 4-jaren-plan-
ningsvoorstel bij de gemeenteraad in
te dienen.
Tijdens de gehele procedure zal er zo-
veel mogelijk naar gestreefd worden
de burgerij bij het werk te betrekken
(voor het volk door het volk), hetgeen
mogelijk ts geworden door het jaar res-
pijt dat CRM gegeven heeft. Dat geldt
ook voor de weizijns instellingen,
waarvan overigens een demokratiese
besluitvorming geëist zal worden waar
het gebeuren in de instellingen nu nog
vaak ondoorzichting en ondemokraties
is. De Pater wees er in dit verband op
niet te rigoereus te werk te gaan, om-
dat het welzijnswerk op partikulier
initiatief vaak een zaak van mensen
is, waarvoor het te scheppen ambtelijk
apparaat een verdroging zou kunnen
betekenen. Niet alles kan volgens het
scheidende raadslid vanachter een lo-
ket geregeld worden.
Tenslotte hadden de raadskommissies
bezwaar tegen de tot 5 kandidaten
beperkte voordracht voor de in te
stellen planvoorbereidingskommissie.
Behalve de namen en adressen van
deze kandidaten was de raadsleden
niets over hen bekend en bovendien
wensten de raadsleden een grotere
keuzemogelijkheid dan 5 uit 5. B en
w zullen daartoe een oproep plaatsen
in de lokale bladen.

KOMMISSIES KORT EN KLEIN

De gekombineerde kommissies van Fi-
nanciën en Maatschappelijk Welzijn
zijn donderdagavond akkoord gegaan
met een eenmalige subsidie van f. 5.000,-
voor de Zandvoortse Schaakclub. De
schaakklup diende de aanvraag in voor
de viering van haar 50-jarig jubileum in
februari 1980. Met de subsidie zullen
o.m. de grootmeesters Euwe en Tim-
man uitgenodigd kunnen worden om
een simultaanwedstrijd te spelen tegen
de klupleden.

De zelfde kommissies gaven hun fiat
aan de verhoging van de gastarieven
met 4 cent per m3 in 1980. Daarmee
wordt de landelijke stijging van de ta-
rieven gevolgd,die is vastgesteld na een
strijd tussen de regering en de Vegin.

In de kommissievergadering van alleen
Maatschappelijk Welzijn bleek dat de
opkomst voor het baarmoederhalskan-
keronderzoek dit jaar geringer is ge-
weest dan voor vorige onderzoeken.
En dat terwijl bij de zandvoortse vrou-
wen baarmoederhalskanker beduidend
vaker gekonstateerd wordt dan het
landelijk gemiddelde, 10,1 °'/bo tegen
4,8 °/oo. Dit verschijnsel wordt gewe-

ten aan een grotere promiscui'teit (vrij-
elijk aangaan van seksuele relaties) bij
dames in de nederlandse badplaatsen.
In overleg met het centraal buro voor
keuringen zal wethouder v.d. Mije be-
zien tot welke leeftijd jongere vrou-
wen,dan de huidige vanaf 35 jaar reeds
bij het onderzoek betrokken kunnen
worden, omdat gebleken is dat baar-
moederhalskanker reeds op veel jonge-
re leeftijd (18 tot 20 jaar) gekonstateerd
wordt.

steun
ons werk

INTERNATIONAL
^ giro

454000

Op 22 december a.s. hopen onze ouder en grootouders

J.F. VAN DER MIJE en N. VAN DER MIJE-KERKMAN

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid om hen te feliciteren van 16.00 tot 18.00 uur in Hotel
Faber, Kostverlorenstraat 15 te Zandvoort.

Suze en Piet
Nel en Leo
Jan en Els
Louis en Jolanda
en kleinkinderen

Zandvoort, november 1979
Koningstraat 10

DANKBETUIGING
Aangezien het mij niet mogelijk is iedereen die de 9de decem-
ber 1979 voor mij tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt per-
soonlijk te bedanken, ben ik genoodzaakt dit op deze wijze te
doen. Hartelijk dank allemaal.

B. Roozen

i I.M. )

•HM

CIRCUITVAN
IDVOORT

AKTIVITEITEN
VOLGENDE WEEK:

Zo. CENAV rensportschool
opleiding startlicentie KNAC

Wo. POLITIE Noordwijkerhout
rijvaardigheidscursus

Za. CENAV rensportschool
Rensportschool Zandvoort

Inlichtingen tel. 8284

B EN W: DE KULTUUR
IS VLAKBIJ

Het dagelijks bestuur van de gemeente
ziet geen heil in de instelling van een
afzonderlijke kommissie of werkgroep
ter voorbereiding van een beleidsnota
inzake de kuituur in Zandvoort.

Om een dergelijke kommissie of werk-
groep was onlangs verzocht door de
gezamenlijke besturen van de openba-
re bibliotheek en het kultureel cen-
trum,met het oogmerk een dergelijke
nota voor te bereiden. Naar het oor-
deel van het kollege vormt Zandvoort
slechts een betrekkelijk kleine gemeen-
schap, welke voor haar kulturrbehoef-
ten grotendeels is aangewezen op een
der grootste kulturele centra in de re-
gio en wel de gemeente Haarlem. Al-
leen al om die reden is er naar de me-
ning van b en w' in Zandvoort nauwe-
lijks behoefte aan een eigen kultuurbe-
leid'. Het kollege is verder van oordeel
dat de overheid geen kultuurscheppen-
de funktie heeft, maar alleen de moge-
lijkheden tot overdracht dient te kreë-
ren door middel van het verschaffen
van middelen in de vorm van o.a. ge-
bouVven en financiën. In verband hier-
mee wijst het dorpsbestuur op een
binnenkort in het leven te roepen kom-
missie die een totaalplan voor de wel-
zijnsvoorzieningen in Zandvoort moet
gaan voorbereiden. In dit plan kan ook
de kuituur een plaats krijgen, aldus
b en w.

eanduoortee hoerarfr

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 16 december a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, gemeen-

schappelijke dienst, herv./
geref.

Jeugdkapel :
10.30 uur : Jeugdhuis.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 december a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, gemeen-

schappelijke dienst, geref./
herv.

19.00 uur : Ds. J. Tiersma te Santpoort.

PROTESTANTENBOND
zondag 16 december a.s.:
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen

leden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 15 december a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang,
zondag 16 december as.:
08.45 uur : stille eucharisitieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.

St. Caecilia koor.
dinsdag 1B december a.s.:
19.30 uur : gebedsdienst

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 15 en zondag 16 december a.s.:
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7
f lat 4, tel. 4277.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
, (023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan^365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort



OOK VOOR DATSUN NAAR
pakveldstraat 21 - zandvoort

2345

DE ZOMERGIDSEN
zijn weer
AANGEKOMEN
haalt u ze gratis af

Corduroy Pantalons
'Schuttersveld' 69,--

div. kleuren
Stretch corduroy 119,--

Dierenbescherming
WIST U DAT,

omstreeks Kerst en Nieuwjaar, veel die-
ren door het afsteken van vuurwerk in
paniek raken, van huis weglopen of wor-
den aangereden ? Houdt Uw dieren zo-
veel als mogelijk binnen of aangelijnd.

WIST U DAT,
botjes van wild en gevogelte levensge-
vaarlijkvopr Uw dieren-zijn ? Verpak
deze botjes en deponeer ze in Uw afval-
ernmer.

WIST U DAT,
U, nesten van poezen en honden, mits
binnen 24 uur na de geboorte gebracht,
GRATIS kunt laten inslapen bij onze
dierenarts dr. Dekker en bij het dieren-
tehuis.

WIST U DAT,
twee van de drie jonge poesjes, zwerf-
dieren worden en dat U dit kunt tegen-
gaan door castratie en sterelisatie.

WIST U DAT,
moemnteel erg veel strikken in de dui-
nen worden gezet ? Verwijder ze, maar
doe dit werk niet alleen !

WIST U OOK,
dat de contributie voor het jaar 1980,
fl. 28,- per jaar gaat bedragen, inclu-
sief het mooie tweemaandelijks blad
'Dier'.

WIST U OOK,
dat wij dringend nieuwe leden nodig
hebben ?

Vereniging voor het welzijn
der dieren

secr.: Dr.Jac.P. Thijsseweg 13
te Zandvoort.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen HERENKLEDING

KiRKSTR.20 • TIL-.3136

GRANDIOOS ! !

De Stichting VRIENDEN VAN HET CIR-
CUIT ZANDVOORT bedankt iedereen die
heeft bijgedragen, meegelopen, meegedacht
en meegeorganiseerd teneinde de goed ver-
lopen protestdemonstratie tegen het dwaze
Raadsbesluit m. b. t. het circuit van Zand-
voort tot een enorm SUKSES te maken.

Wij blijven rekenen op Uw steun, wordt
daarom begunstiger f. 25,- per jaar, ABN
Zandvoort 56.59.01.559 - giro v.d. Bank
971 1 t.n.v. Vrienden van het Circuit Zand-
voort, postbus 144, 2040 AC Zandvoort.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 • 3319 75

WIE ZWIJGT MAG MEEPRATEN
IN DE USSR

U KUNT:

- in de Zandvoortse kerken
- bij Uw sportvereniging
- in de Openbare Leeszaal
- a.s. zaterdag op het Raadhuisplein
een petitie tekenen, waarin een dringend beroep
op de regering van de Sovjetunie wordt gedaan
om :
- alle gewetensgevangenen vrij te laten
- een einde te maken aan het misbruik van

psychiatrie voor politieke doeleinden,
- een einde te maken aan de systematische

ondervoeding van gevangenen in werkkam-
pen.

SCHRIJF AVOND a.s. maandag 17 december in
de Openbare Leeszaal.
U bent welkom tussen 19.30 en 22.00 uur. •

AMNESTY INTERNATIONAL - werkgroep
Zandvoort

Gevraagd voor Zandvoort

bezorgers(sters)
ook

reserve bezorgers(sters)
voor Het Parool (middagkrant).
Aanmelden : Lijsterstraat 13

Tel." 02507-40 46

Nu startklaar:
wie m de Renaultl4LS

stapt, start en wegrijdt, merkt 't meteen:
dit is een auto met bijzondere
kwaliteiten. Zuinig in
bruik. Met nu extra
power onder de mo-
torkap. Terwijl die
nieuwe soepele,
1360 cc motor in
't opvallend ruime
en komfortabele
interieur nauwelijks
hoorbaar is.'Perfekte
isolatie! De Renault 14 LS
is een kompleet uitgeruste
wagen. Een pittige, wendbare
stadsauto. Maar ook een rustige, zuinige reiswagen
voor de lange afstand.

RENAULTAUTO'S M ET IQ.

> Autobedrijven

RINKO
Oranjestraat 2-12, 2042 GS Zandvoort

Telefoon 02507-2424

\

Bij ons staat de
Renault 14 LS nu

startklaar. Boven -
\ dien is het voor het

eind van het jaar
bel astingtech nisch
geen onverstandige
beslissing otnin_

een nieuwe auto te
rijden. Stap nu in de
Renault HLS.
Want als u het niet

doet, doet een ander 't
wel.

Kies Renault. Een goede dealer bij de prijs inbegrepen.

Renault 14 LS ƒ 16.440,-. Renault 14 vanaf/ 15.260,-
Wijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inkl. BTW.

NOG ENKELE RENAULTS leverbaar voor
de oude prijs (modellen 1980)



Hij staat startklaar
voor een ontdekkings-
reis bij:

/Autobedrijf

VERSTEEGE
Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 TALBOT

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

U belt....
Wij komen!

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

' Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Unieke prenten
van ons dorp
uit de vorige

eeuw

de boet
Winkelcentrum

nw.nrd.

Tel. 56 55

H. W. COSTER B.v
Makelaar o.g.

M
UdNBM
jJdMCCj

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort . Telefoon 5531

Voor,aan- of,verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën .Hypotheken

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar

met l
Haal warmte en kleur in uw huis. *

bloemen van bloemenhuis J. Bluys

U v.indt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven. • •

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 20 60

FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

har lelijk welkom in "POURQUOF
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507- 27 28

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11 ̂ Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023- 260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen' lidmaatschap

omroepers

"De Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

STEEDS D R U K K E R
DE DRUKKER
Van vandaag en morgen
V A N DEURSEN D R U K
Voor at uw familie- er>
HANDELSDRUKWERK
SCHOOLSTRAAT 2
Telefoon O 2507-25 Q7
(Bijna 50 jaar drukker)

Meisje, 19 jr. zoekt werk .
voor zaterdagen, (winkel,
oppas of iets dergelijks),
tel. .82 46

1948 - 1978
. 30 jaar tandtechnieker .

kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN

Telefoon 4365

steun

'AI.

gUD

454000

installatie bureau
ÜROENEIWEIN B.V.

VERSTEEGE
4f ttôetttieUriiebrfjf

ftalttftraat 18 • Z«n6booct
Velttpon 02507-4499

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 025O7 8484*

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 21 29.

EJTUT1
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komt beschikbaar :

de eengezinswoning
BILDERDIJKSTRAAT l
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers
douche.
Huurprijs f. 196,05 per maand.
B en W verlenen als regel slechts-ivoonver-
gunning voor deze woning aan :
Jonge gezinnen met tenminste l kind.

De toewijziging voor deze woning geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
iing.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de Ge-
meente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór d.
dag 18 december 1979 om 19.00 uur te
geschieden aan het kantoor van de vereni
ging onder vermelding van het lidmaatsc
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdag 20 december 1979
om 2 uur in het gevelkastje aan het kan-
toor worden gepubliceerd.

RUILWONINGEN
.MAAND DECEMBER 1979

1. Aangeboden : ben.-duplexwoning
Van Lennepweg.
Huurprijs f. 115,90 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

2. Aangeboden : bov.-duplexwoning
N. Beetslaan.
Huurprijs f. 144,65sper maand.

Gevraagd : kleine (flat)woning bijv.
Van Lennepweg ben. of l hoog.

3. Aangeboden : flatwoning Van Lennep-
weg (l hoog, even nr.).
Huurprijs f. 206,00 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

4; Aangeboden : flatwoning Fleming-
straat.
Huurprijs f. 288,55 per maand.

Gevraagd : 4-kamerf lat Van Lennep-
weg pf woning omg. B. Beeckman-
straat.

5. Aangeboden : flatwoning Keesomstraat
(l hoog) Huurprijs f. 445,10 per mnd.

Gevraagd; ben.-woning of eengezinswo-
ning.

6. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
(l hoog) Huurprijs f. 476,10 per mnd.

Gevraagd : kleinere flat of woning.

7. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f; 476,10 per maand.

Gevraagd : woning dorp of Van Lennep-
weg.

8. Aangeboden : flatwoning Lnrentzstraat
Huurprijs f. 487,45 per maand.

Gevraagd : eengezinswoning.

9. Aangeboden : eengezinswoning B. Beeck-
manstraat.
Huurprijs f. 298,65 per maand.

Gevraagd : beneden-flatwoning (parterre)
•f

10. In verband met drieho.eksruil :
Aangeboden : flatwoning Van Lennep-

weg (l hoog even nr.).
Huurprijs f. 206,00.

Gevraagd : eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgend de
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel-
lende huurders van EMM of Gemeentewo-
ning dienen vóór eind december 1979
schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en lidmaat-
schapnummer en geboortedatum.

1638
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spelers w. hildering voortreffelijk
in kasteel in zweden foto Jacob Koning

Eigenlijk jammer dat bij de opvoering
van een vertaald stuk de naam van de
vertaler zo zelden in het programma
wordt vermeld. We zouden dan degene
die het vrijdag en zaterdag door 'Wim
Hildering' over het voetlicht gebrachte
toneelspel van Francoise Sagan zo :
voortreffelijk in het nederland vertaai-
de, als eerste alle lof geven. Nu zwaaien
we die meteen maar toe aan hen die
'Kasteel in Zweden'iin een uitstekende
opvoering brachten, en dat zijn dan re-
gisseuse Alie Bol en alle spelers.

Hoewel het niet mee zal vallen om in
kort bestek de inhoud te vertellen pro-
beren we het toch maar even. Op het
bewuste kasteel wonen Hugo en Aga-
the, een broer en zus die samen het
familiebezit beheren. Hugo heeft in-
dtertijd de begrafenis van zijn eerste

mevr, kraan-meeth

vrouw, Ophélie, geënsceneerd (zelf
mocht zij vanuit een der kasteelvens-
ters haar begrafenis gadeslaan) om een
nieuwe liefde, Eleonore, te kunnen
trouwen. Deze neemt het met de hu-
welijksmoraal niet al te nauw en de
regelmatig op het kasteel logerende
neven van Hugo vormen dan ook een
welkome afleiding. Haar broer Sebas-
tiën beschouwthet kaste'el en'de'drank-
voorraad van zijn zwager als de zijne,
is een grote nietsnut, en het enige dat
hij op het kasteel doet is de kamer •-
meisjes zwanger maken. Frédéric, een
neef, neemt de verhouding die.Eleono-
re met hem begonnen is, ernstig op en
wil dat zij met hem mee gaat. Eleonore
is echter niet van plan haar Leventje op
het kasteel vaarwel te zeggen. Wanneer
Frédéric van Ophélie hoort dat zij en
niet Eleonore de wettige vrouw van
Hugoiis, en Hugo dus een bigamist,
probeert hij met de bedreiging dit al-
les bekend te maken, Eleonore tot een
huwelijk met hem te dwingen. Maar
uiteindelijk houdt het immorele stelle-
tje elkaar toch de hand boven het
hoofd en het stuk eindigt dan ook met
F.rédéric als de grote verliezer.
Het stuk, gebaseerd op een heel origi-
neel gegeven, werd gespeeld in een
prachtig dekor en in kledij uit vroeger
tijden. Dit laatste was des te verrassen-
der omdat het verhaal zich afspeelde
in deze tijd. Kasteelvrouwe Agathe
stond er echter op dat de bewoners
en logees van het kasteel gekleed gin-
gen in achttiende eeuwse kostuums. En
aangezien de kasteelbewoners zich
nogal eens verkleedden viel er voor de
bezoekers van de voorstelling veel te
genieten op het gebied van fluwelen
gewaden met sleeprokken, kuitbroe-
ken, jabots en kanten manchetten.
En nu de spelers. Ed Fransen had in
houding en gebaar alles mee voor de
profiterende, maar in de liefde voor
zijn zuster toch wel vertederende, Se-
bastiën. Een zware rol, die hij duide-
lijk met veel ambitie op zich had ge-
nomen, hetgeen resulteerde in een
knappe prestatie. Gonny Heierman
was onthullend als Eleonore. Deze
sympathieke speelster, die doorgaans
de rol van een ontwapenende jonge
vrouw of jong meisje krijgt toebedeeld,
blijkt ook als 'femme fatale' haar man-
netje te staan. Het is een cliché, we we-
ten het, maar de rol van Hugo was Jan
v.d. Werff op het lijf geschreven. De
bonkige kasteelheer, die alleen maar
belangstelling heeft voor zijn bezittin-
gen en daardoor onkundig blijft van
de liaisons van zijn vrouw totdat hii
er op een gegeven moment achter
komt en dan onbeheerst uitvalt, wist hij
uitnemend gestalte te geven. De rol
van Ophélie, het schattige maar o'n-
benullige kindvrouwtje, was bij Aadje
Fransen in goede handen.
Ook de'andere rollen werden goed ge-

typeerd. Wil van Waardenberg, die
naar onze mening nogal eens aarze-
lend overkomt, was als Agathe heel
gedecideerd en Wim van Duyn maakte
Frédéric volkomen aanvaardbaar en
zijn verwondering over de situatie
waarin hij verzeild was geraakt kwam
heel geloofwaardig over. Willem-Eve-
leens paste als de butler Gunther goed
in het geheel.
Blijft de vraag wat de schrijfster be-
doeld heeft met de doofstomme
schoonmoeder in de rolstoel, van wie

gedurende de hele voorstelling alleen
de rug zichtbaar was. Tot overmaat
van ramp droeg ze óók nog een hoed
en een bont. En wij maar denken dat
de ontknoping in haar handen lag. Dat
ze zich tegen het eind zou omdraaien
om te vertellen hoe het allemaal in
elkaar zat, waarna ze ook nog uit de
rolstoel zou 'zijn gestapt om te Jaten
zien dat ze best kon lopen. Niets van
dat alles l Aan Janny van Waarden-
berg was deze weinig benijdenswaar-
dige rol toevertrouwd.

GEWIJZIGDE

OPENINGSTIJDEN PTT

o Op maandag 24 en maandag 31 de-
cember a.s. zullen alle gemeentelijke
kantoren gesloten zijn. Uitsluitend
voor het doen van geboorte- en over-

• lijdensaangiften zal de afdeling burger-
zaken aan Schoolstraat 6 op hierge-
noemde dagen van 9.00 tot 9.30 uur
geopend zijn.

dankuwel heren van mans, machielsen en luns
De organisatoren van de grootse en
grootste protestdemontratie in Zand-
voort sedert de franse bezetting • in
1812, ja, u raadt het al, de vrienden
van het circuit, weten hoe het hoort.
Zij hebben alle verenigingen, organisa-
ties en personen van ekonomies, maat-
schappelijk en bestuurlijk gewicht
langs schriftelijke weg bedankt voor
hun hooggewaardeerde medewerking
aan het sukses van de manifestatie'
voor het behoud van de betonnen
ringworm in de duinen.
De middenstand wordt bedankt voor
het sluiten van de winkelpanden ge-
durende een uur. De zestig minuten
notabene.die de neringdoenden zo
hard nodig hebben om de vijf aan za-
terdag voorafgaande stille dagen op te
vangen. De korpschef van gemeentepo-
litie ontving een dankbetuiging voor
de enthousiaste medewerking van zijn
manschappen bij de afzetting van de
marsroete en de burgemeester werd
ontroerd geprezen voor zijn komst,
helemaal uit het verre Arnhem,waar
hij een dagje vertoefde, om de petitie
in ontvangst te nemen. En wie ook een
schriftelijk schouderklopje kreeg was
de direkteur van het circuit voor het
belangeloos ter beschikking stellen
van de racebaan als demonstratie-ob-
jekt. Van al die dankuwels ontving de
koerant een doorslag als bewijs dat
zij metterdaad waren verzonden.
Maar wij missen er een paar.
Volgens welingelichte Zandvoortse

• kringen zouden de vrienden ook De
Bilt hebben bedankt voor het uitzon-
derlijk goede weer op de middag van
de demonstratie. Hieruit menen zij te

in Zandvoort is ontstaan met alle scha-
delijke gevolgen van dien voor have en
goed van de demonstranten. En de se-
kretaris-gèneraal van de navo zou zijn
bedankt voor het feit dat er op 8 de-
cember j.l. geen kernoorlog uitbrak,
zodat de stoet niet werd bestookt
door raketten van de zijde van het
Warschau-pakt en ongedeerd het bor-
des van het gemeentehuis kon berei-
ken.
Toch zijn de vrienden van het circuit
niet tevreden.
Sterker nog : zij zitten in zak en as.
Zij willen zo graag iedereen lof toe-
zwaaien en een pluim pp de hoed ste-
ken. Maar hoe moeten zij nu gedepu-
teerde staten bedanken die vorige week

1 het besluit namen geen nieuwe bocht
in het circuit toe te staan vanwege de
ekstra lawaaioverlast?
Misschien kan het zo.
Geacht kollege,
Hartelijk.dank voor uw wijs besluit.
Ook wij willen alles laten zo het is en
geen nieuwe geluiden toelaten.
Hoogachtend,de vrienden van het cir-
cuit.
Sinds de slag bij Waterloo.

bedankt meneer Luns, dat er op
8 december geen kernoorlog uitbrak....

mogen opmaken dat ook de elemen-
• ten de racebaan een warm hart toe-

dragen. Er zou ook een telegram naar
het binnenste der aarde verzonden zijn,'
waarin de vrienden het zeer op.prijs
stellen dat er zaterdagmiddag geen
kratervorming of vuurspuwende berg

GEEN SPREEKUUR

WETHOUDERS

o In verband met ds kerstdagen en
oud en nieuw zullen de wethouders
LM. Aukema en J. Termesrop de maan-
dagen 24 en 31 december geen spreek-
uur houden.

vvd
in politiek kafé
De vvd hield afgelopen donderdag poli-
tiek kaf ee, waar men in ongedwongen
sfeer liberaal van gedachten kon wisse-
len. Inleidingen werden gehouden door
de politieke kopstukken Joustra, schei-
dend fractievoorzitter van de zandvoort-
se vvd, op de valreep Attema als aan-
staand f ra ktie voorzitter en tenslotte
Machielsen, behalve burgemeester van
Zandvoort ook f raktievoorzrtter van de
vvd in de Provinciale Staten. Machiel-
sen wenste zich uitsluitend in zijn laatst-
genoemde f unktie te presenteren, waar-
door de aanwezigen een verhaal over
het statenwerk moesten aanhoren dat
de grenzen van hun tot Zandvoort be-
perkle belangen verre overschreed.

Joustra sprak meer tot de verbeelding
met zijn driewerf neen tegen 'het cir-
cuit moet verdwijnen', want ondanks
de geluidoverlast die het circuit veroor-
zaakt diende men geen oude schoenen
weg te gooien. Bovendien eiste hij
meer duidelijkheid in de uitspraken
van de gemeenteraad t.a.v. het circuit,
zowel voor de Cenav als voor geheel
Zandvoort, dat zich toch al anders
t.o.v. het toerisme moest ppstellen van-
wege de verschuiving die plaats vond
van het verblijfs- naar het dagtoerisme.
Een verschuiving die verklaard kon
worden uit de autosnelwegen, waar-
door de mensen een dag mooi weer
kunnen afwachten om naar het strand
te gaan. 'Reserveringen voor een maand
hotel of pension komen dan ook bijna
niet meer voor. Om te voorkomen dat
Zandvoort zou vervallen tot een rus-
tiek, slapend dorpje was volgens Jou-
stra een goed geoutilleerde vvv nodig,
met public relationwerk tot over de
landsgrenzen. Een vvv, waarvan in de
eerste plaats de toeristen profiteren,
en pas sekundair het bedrijfsleven.
Daarmee sprak Joustra zien weer uit
voor een grotere bijdrage aan het vvv
uit de gemeentekas, maar zijn onthul-
ling dat staatssekretaris Koning zijn
handtekening zal onthouden aan de
aanvraag van Zandvoort een belasting
op het dagtoerisme te mogen heffen
met de oppervlakte van de horeka-bedrij-
ven als basis, zal de gemeenteraad eer-
der naar een vermindering van haar bij-
drage doen overhellen. Het bedrag dat
de gemeente uit deze belasting dacht
binnen te krijgen (f. 138.000,-) komt
toevalliger wijs aardig overeen met het
mankerende deel van de vvv-begroting
Uitdrukkelijk distantieerde Joustra zich
tenslotte namens de vvd van het met
name noemen van het raadslid Toonen
in de pro-circuitdemonstratie zaterdag
8 december, per slot heeft een meerder-
heid van de raad zich voor de motie
uitgesproken en is dat niet het werk
van één man
Attema begon de aanwezigen gerust
te stellen over het gelijktijdig vertrek
van twee vvd-ers uit de raad. Daarmee
was geen sprake van een opheffingsuit-
verkoop, want de vvd zou pal blijven

• staan voor de belangen van Zandvoort.
Waar het met het circuit naar toe
moest, wist hij niet, maar één ding was
klaar, met het verdwijnen van het cir-
cuit zou de nacht over Zandvoort val-
len. (De glazen bol had zijn diensten
weer bewezen). Toch realativeerde de
komende fraktievoorzitter zijn somber-
re voorspelling weer door de zalighe-
den van Zandvoort te prijzen : één der
grootste stranden van Europa, een zee
met niets (als vuiligheid even vergeten
bleef), wandelgebieden rondom, en
•geen stankverspreidende industrie.
Genoeg om Zandvoort te maken tot
een badplaats Nederland, Europa en
zelfs de hele wereld waardig.

eanduoortee Noerartf
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zandvoorts kinderkoor gaf kerstkonsert familieberichten familieberichten

Het deed ons goed om de jeugdige vo-
kalisten van het Zandvoorts Kinder-
koor tijdens het kerfrtkonsert weer
uniform gekleed te zien optreden. Het
geeft een indruk van eenheid, maar
daar moeten we direkt aan toevoegen
dat die eenheid er, wat het zingen be-
treft, al een hele tijd is.

Dirigent Henk Trommel heeft namelijk
kans gezien het koor, ondanks het vrij
geringe aantal leden, tot heel aksepta-
bele prestaties te brengen. Er vielen
vrijdagavond in de hervormde kerk,
waar het konsert gegeven werd, een

mevr, kraan-meeth

paar alleraardigste kerstliederen te be-
luisteren, o.a. 'Herder, Hij is geboren'
waarvan het leuke refrein meerstemmig
gezongen werd, en 'Een kind is ons
geboren' waarin een heel zuivere jon-

genssopraan. Opnieuw viel het ons op
hoe goed er geartikuleerd werd, waar-
door de teksten woord voor woord te
volgen waren. Het vrolijke liedje van
P. Cornelius, 'De nacht was donker'
werd uitstekend gezongen en de kin-
deren hadden er zelf duidelijk plezier
in. Ook 'Een liedje op de bazuin' kwam,
ondanks de heel moeilijke melodie, •
goed over, maar 'Ere zij God' als canon,
op een hele vreemde wijs en dan nog a
capella gezongen, kon ons niet zo erg
bekoren. Maar er waren die avond zo-
veel wei-genietbare dingen dat we dat
ene liedje maar op de koop toe nemen.
Bijzonder fijn was bijvoorbeeld het
optreden van de sopraan Tinëke Mui-
der die, met begeleiding van Henk
Trommel aan het orgel, een paar lie-
deren van Bach en Christleins Wiegen-
lied van Max Reger ten gehore bracht,
gevolgd door twee franse kerstliederen.
Alleraardigst was het samenzingen van

de sopraan met het kinderkoor in 'Ding
dong' en 'l sawthree ships', beide van
D. Willcocks. 'Ihr Hirten, erwacht'
zong zij samen met negen ouders, en
waarschijnlijk daardoor ook meer ge-
vorderde koorleden.
Irene Koel zorgde voor een geslaagde
onderbreking door heel verdienstelijk
twee liederen van Purcell op de blok-
fluit te spelen. Tot slot vermelden
we graag de muzikale wijze waarop
organist Cor de Jong zowel het kin-
derkoor als de samenzang begeleidde.
Wat dat laatste betreft een vraag :
waarom deed het kinderkoor alleen
aan de laatste en niet aan de twee
voorafgaande samenzangen mee?
Wanneer het teveel uit het hoofd le-
ren een bezwaar is dan kijken ze toch
gewoon in het programma ? Dat de-
den wij tenslotte ook !

—
Met droefheid geven wij
onze zorgzame moeder,
zuster en schoonzuster

U kennis, dat plotseling van ons is heengegaan
behuwdmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder.

KERST- EN NIEUWJAARSVERKOOP
14 DECEMBER T/M 6 JANUARI

omroepers

1948 _ 1978
30 jaar tandtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

Brazilië ligt vanaf nu in
Scheveningen - Zandvoort

Apeldoorn
Nederlands indrukwekkendste kollektie luxe Braziliaans leren
zitmeubelen staat m Apeldoorn, Zandvoort en Scheveningen.
Te kust en te keur. Tegen importprijzen.
De winkelwinst is dus voor u. Op zoek naar leer?

Slaag bij Meubelkeur.

Vrije dag? Meubelkeurdag !

meubelkeurzitparadijs
specialisten in leer" -̂ -**• *

Scheveningen: Gevers Deynootweg 83 (100 meter van het Kurhaus)
Donderdagavond meubelkoopavond
Let op: zondags, beide kerstdagen en nieuwjaarsdag geopend van 11-17 uur.
Zandvoort: Stationsplein 1 3-1 5, dagelijks geopend van 9-1 8 uur
Vrijdagavond meubelkoopavond
Let op: zondags , beide kerstdagen en nieuwjaarsdag geopend van 13-17 uur.
Apeldoorn: Europaweg 1 70, dagelijks geopend van 9-18 uur
Vrijdagavond meubelkoopavond Zondags en beide kerstdagen gesloten

2. Debby Hagen 20,4 pt., 3. Eliane
Sauveplanne 20.3 pt.
2e groep : 1. Karin Weber 21.5 pt.,
2. l rene Zimmerman 21.2 pt., 3. Jac
Cordez 20.7 pt.
3e?grpep : 1. Anneka Molenaar 21.8 pt.,
2. Heidi Regeer 20.8 pt., 3. Esther Se-
gaar 20.4 pt.
Oudste meisjes :
1e groep : 1. llse Schrader 22.1 pt.,
2. Tera Rooth 21,5 pt., 3 Hanneke
Koops 21.4 pt.
2e groep : 1. Pascal Boom 21,5 pt., 2. C.
Gre Ekema 19.7 pt., 3. Maureen Bal /
Hetwig Gansner 19.6 pt.
3e groep : 1. Kaja v. Groe 18.9 pt.,
2. Tosca Koper 18.4 pt., 3. Diane Viven
17.4pt.

Afgelopen dagen vonden in de Van
Pageehal en het gymlokaal van de Wim
Gertenbachschool de onderlinge turn-
kampioenschappen voor de jeugd van
de sportvereniging Oefening Staalt
Spieren plaats. De resultaten van de
jongste meisjes luiden :
1e groep: 1. Anneke Paap 30,1 pt.,
2. Natascha Kraaijenoord 29.1 pt.,
3. Mary Rietdijk 27.5 pt.
2e groep : 1. Danielle v. Hemert 27.3 pt.
2. JoséSwart 27.1 pt., Daphne Kroeze
26.8 pt.
3e groep : 1. Francien Wouters 27.3 pt.,
2. Mandy Schoorl 27 pt., 3. Petra Bure/
Iris Roest 26.9 pt.
4e groep : 1. Joyce v. Loon 27.9 pt.,
2. Saskia v. Bakken 26.8 pt., 3. Mirjam
Bogaart 26.6 pt.
Bij de oudste meisjes waren de uitsla-
gen :
Ie groep : 1. Marjon Molenaar 28.3 pt.,
2. Claudia v. Norden 28.1 pt., 3. Jolan-
da Dekker 27.9 pt.
2e groep :
1. Annemieke Zwemmer/Patricia v.
Zwol 27,6 pt., 2. Astrid Baars 27.3 pt.,
3. Cyrille v. Duijn 27 pt.
3e groep : 1. Ozlem Tezzi 26.3 pt.,
2. Vera v. Westerloo 26.2 pt., 3. Clau-
dette v. Duijn/Miranda Bijsterveld
25.9 pt.
De uitslagen in de Wim Gertenbach-
school luiden ; jongste meisjes :
1e groep : 1. Yvonne v. Brakel 22.2 pt.;

VOLKSKERSTZANG
op 21 december 1979 in de

VAN PAGEEHAL, Flemingstraat,
aanvang 20.00 uur.

Met medewerking van de
AMSTERDAMSE POLITIEMUZIEKKAPEL

en het zangkoor JUBILATE.

Welkomstwoord door burgemeester
H. Machielsen

Programma tevens bewijs van toegang a f. 2,-,
verkrijgbaar bij vw, Schoolplein I en indien
voorradig 's avonds aan de Van Pageehal.

weduwe van Hendrikus Kuipers
in de leeftijd van 84 jaar.

Diemen L. Kuipers
T. Kuipers-Kaszmann

Purmerend W.P. Kuipers
T. Kuipers-Blesgraaf

Zwanenburg E.M. van Berkel-Kuipers
Th.E. van Berkel

Lelystad H.G. Nierop-Kuipers
M. Nierop

Amsterdam G. van der Meer-Kuipers
S. van der Meer

Wormer A. Kuipers
C. Kuipers-Smallegange

Zandvoort J.Th. Kuipers
A.M.P. Koper

Amsterdam W. Kloos-Kuipers
Zandvoort C.M.L. Vossen-kuipers

J.A. Vossen
kleinkinderen en achter-
kleinkinderen.

Amsterdam : Mevrouw L. van Tongeren-Ruck
Amsterdam ; Mevrouw M. Ruck

Zandvoort, 14 december 1979
Haarlemmerstraat 76
Correspondentie-adres :
Flemingstraat 352, 2041 VT Zandvoort.

De gezongen Uitvaartdienst zal worden opgedragen op woesndag 19 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort,
waarna om 12.30 uur de crematie zal plaatsvinden in het crematorium'
'Westgaarde', Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoek aldaar dinsdag van 16.00- 16.30 uur en van 19.00- 19.30 uur.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij familie, kennissen en vrienden dan-
ken voor de grote belangstelling betoond met ons 40-jarig
Hu welijksfeest.

J.v.d. Burg - D. Duivenvoorden.
Noordwijkerhout, dec. 1979
Schoolstraat 13.

nieuws
o Het afgelopen weekeind is in de Dr.
A. Plesmanschool door onbekenden
voor duizenden guldens schade aange-
richt aan gordijnen, bloembakken en
schoolmeubilair. De muren van een
aantal lokalen werden met kalk bewerkt.
De toegang tot de school werd gefor-
ceerd door de vernieling van een ruit
aan de achterzijde van het gebouw. De
recherche stelt een diepgaand onder-
zoek naar de identiteit van de daders
in.

o Evenals vorig jaar organiseert de
Zandvoortse Schaakclub weer een
serie schaaklessen, waarin de hoofdklas-
sespeler en schaakinstrukteur Klaas
Stein algemene regeltjes en kneepjes
van het schaken zal verduidelijken. De
eerste les zal openbaar zijn en plaats
vinden op donderdag 20 december,
aanvang 19.00 uur in het Gemeen-
schapshuis. Daarna zal er gelegenheid
zijn voor het spelen van een gewone
partij.

KERSTBOOMVERBRANDING
OP 4 JANUARI

De traditionele kerstboomverbranding
vindt plaats op vrijdag 4 januari a.s. aan
het strand voor de Rotonde en in Zand-
voort-noord aan de Kamerling Onnes'
straat op het terrein naast de remise.
De vlam gaat er om 9.30 uur in.
Evenals de vorige keer zal ep een verlo-
ting worden gehouden onder de kinde-
ren, die de bomen naar één van de ver-
brandingsplaatsen brengen.
Elk kind dat op vrijdag 4 januari van-
af 10.00 uur 's morgens een boom
brengt, ontvangt hiervoor een lot. Dus,
hoe meer bomen een kind brengt, des
te meer loten het ontvangt en des te
meer kansen het heeft een van de prij-
zen te winnen. De bomen kunnen tot
's avonds 7.00 uur worden gebracht.
De prijzen zijn :
1 e prijs een \evv-bon van f. 40,--; 2e prijs
een vvv-bon van f. 30,-; 3e prijs een
vvv-bon van f. 20,- en 4e t/m 100e
prijs een vvv-bon van f. 5,-.
De trekking zal geschieden op maan-
dag 7 januari a.s. De uitslag van de lo-
terij zal op diverse plaatsen worden
aangeplakt.
De prijzen kunnen vanaf woensdag 9
januari op het kantoor van de dienst

van publieke werken aan het Raadhuis-
plein worden afgehaald.

OOK VOOR DATSUN
NAAR pakveldstraat 21 - zandvoort
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vvd beticht b&w van kwader trouw
inzake het circuit

nieuwf
kort&kleii

Tijdens de laatste raadsvergadering van
dit jaar, afgelopen dinsdag, nam het
circuit weer de hoofdmoot van de dis-
kussies in beslag. De vvd probeerde dit-
maal naar aanleiding van de afwijzing
van de S-bocht in het circuit door GS,
b en w tot een positievere opstelling
t.a.v. het circuit te bewegen. Na het on-
der zoek van de geloofsbrieven van de
te benoemen nieuwe raadsleden Hilde-
ring (vvd). Landman (vvd) en Ingwer-
sen (cda), kon burgemeester Machiel-
sen zijn voorzittershamer als een tim-
merman hanteren tot hij Was beland
bij het agendapunt 6a : Voorbereidings-
besluit natuurgebieden. Op dat punt
konsentreerde de vvd zijn aanval op
b en w t.a.v. het afwijzen van de S-
bocht in het circuit, tussen het Schei-
vlak en de Oosttunnel, door Gedepu-
teerde Staten.

GIELEN
Gielen verweet b en w oneigenlijk ge-
bruik van het voorbereidingsbesluit
over de natuurgebieden, waarin het
circuitterrein valt. Zolang een bestem-
mingsplan voor een gebied nog niet
voltooid is, maken b en w gebruik van
een voorbereidingsbesluit om onge-
wenste ontwikkelingen voor het uit-
eindelijke bestemmingsplan te voorko-
men. B en w zouden volgens de vvd-er
een oneigenlijk gebruik maken van het
voorbereidingsbesluit voor hetcircuit-
terrein door elk jaar het voorbereidings-
besluit te vernieuwen, zonder dat er
een ontwerp bestemmingsplan bestaat.
Het verzoek om toestemming voor de
aanleg van de S-bocht heeft de gemeen-
te mét haar toestemming voorgelegd
aan GS, maar nu GS de bocht weigeren
verschuilen b en w zich achter GS door
alleen die afwijzing per brief aan de Ce-
nav mee te delen. B en w zijn kennelijk
niet van zins om op grond van het per
19 december weer in werking tredende
oude bestemmingsplan (uit de jaren'60
waarop nog wel een circuit.staat inge-
tekend) de Cenav alsnog toestemming
te verlenen voor de aanleg van de bocht.
En dat oude bestemmingsplan trad in
werking door het op die datum aflopen
van het voorbereidingsbesluit van dit
jaar. B en w bedienden zich volgens
Gielen dus van slimmigheidjes en waren
puur te kwader trouw (fel protest van
wethouder Aukema), want de gemeen-
te zou volgens artikel 1 in het kontrakt
met de Cenav alles moeten doen om de
eksploitatie van het circuit te bevorde-
ren. De gemeente zou dus een AROB-
procedure (in beroep gaan tegen be-
stuurlijke beslissingen) moeten aan-
spannen tegen de afwijzing van de S-
bocht. En daarvoor hebben b en w nog
slechts tot 11 januari 1980 de tijd.
Maar als b en w die AROB-procedure
niet aanspannen, kunnen b en w er
van verzekerd zijn dat de Cenav dat
wél doet. Bovendien, zo wist hij als
enige van de raadsleden, heeft de Ce-
nav een uur voor het begin van de
raadsvergadering op basis van het af lo-
pen van het voorbereidingsbesluit een
nieuw verzoek voor de S-bocht bij b
en w gedeponeerd.

JOUSTRA
Aan de aanval op juridiese gronden van
partijgenoot Gielen voegde Joustra de
stem van het volk toe door te wijzen
op de pro-circuitdemonstratie van 8
december en de daarbij aangeboden
petitie met 10.000 handtekeningen.
Toch zag ook hij het gescherm met
percentages en getallen en bepleitte
een referendum over de circuitproble-
matiek i.p.v. een gevecht over de Nipo-
cijfers. (Maar dat is een konstruktie die
niet voorkomt in de Nederlandse wet-
geving). Het afwijzen van de S-bocht
zou bovendien betekenen dat er in
1980 geen Grand Prjx gereden zou
worden (later bevestigd door Cenav-
direkteur Beerepoot) en dat zou het
faUlisement van het circuit betekenen
en voor de gemeente een inkomstender-
ving van 5 a f. 600.000,--, want voor de
ontwikkeling van alternatieve ekono-
miese bronnen had de gemeente in de
motie over het opzeggen van het Cenav-
kontrakt zich een voorbereidingstijd
gereserveerd van twee jaar. Het gat dat
daardoor in de begroting zou ontstaan
zou, zeker als daar het missen van de
f. 138.000,- aan dagtoerismebelasting
aan toegevoegd wordt, zonder twijfel
leiden tot forse belastingverhogingen.
Voor zijn fraktiegenoot Hugenholz

waterstanden
dec. H.W. L.W. H.W. L.W.

22
23
24
25
26
27
28

05.07
05.55
06.40
07.33
08.31
09.36
10.53

13.11
13.59
14.43
15.37
16.39
17.40
18.57

17.21
18.11
19.03
20.00
21.01
22.14
23.32

01.26
02.17
03.07
04.06
05.04
06.18
07.36

dreigde Zandvoort zelfs een artikel 12-
gemeente te worden, d.w.z. een armlas-
tige gemeente die dmv art 12 door het
Rijk op de been gehouden wordt. Maar
wethouder van financiën Aukema kor-
rigeerde de zes ton eerst terug naar
f. 350.000,- netto, en die zouden door
het stellen van andere prioriteiten en
door de fleksabiliteit van een begroting
nog wel op te vangen zijn,

MACHIELSEN
In zijn antwoord was burgemeester Ma-
chielsen het in zoverre met Gielen eens,
dat ook hij vond dat er series voorbe--
reidingsbesluiten genomen werden, ook
t.a.v. het natuurgebied waarin het cir-
cult ligt. Maar dat was niets nieuws en
het gebeurt in vrijwel alle Nederlandse
gemeenten doordat de Wet op de Ruim-
telijke Ordening van 1965 te optimis-
ties was over de snelheid waarmee be-
stemmingsplannen ontwikkeld konden
worden. Ondanks de zwakke kanten
van voorbereidingsbesluiten waren zij
echter wel hard nodig om tot uiteinde-
lijke bestemmingsplannen te kunnen
komen. Verder wees hij er op dat het
aflopen van het huidige voorbereidings-
besluit niet betekende dat de Cenav
met het aanleggen van de bocht kon
beginnen, omdat ook in het kontrakt

staat dat er geen veranderingen aan het
circuit aangebracht kunnen worden
zonder de in- en toestemming van b en
w. De scheidslijn die Machielsen wens-
te aan te leggen tussen de S-bocht en
de motie tot opzegging van het Cenav-
kontrakt vóór 1982 verdaagde echter
door zijn erkenning dat de weigering
van de S-bocht door G.S. het motie-
proces (voorbereiding ekonomiese al-
ternatieven) versnelde. Machielsen was
dan ook bereid vóór 11 januari een
ekstra raadsvergadering te beleggen
over de vraag of ook de gemeente een
AROB-procedure zou aanspannen. De
strekking van de Cenavkontrakt-motie
maakt evenwel duidelijk dat het doel
van een AROB-procedure van de ge-
meente een andere zal zijn dan die van
de vvd en de Cenav. Die streven naar
de aanleg van de S-bocht en (daarmee)
naar het voortbestaan van het circuit.
De raadsmeerderheid streeft naar het
afwentelen van de te vroeg gekomen
financiële konsekwenties van de slut-
ting van het circuit naar de uiteinde-
lijke verantwoordelijken, te weten
het Rijk en de Provincie.

afscheid van drie raadsleden

In zijn slotwoord van de laatste raads-
vergadering van 1979 betreurde burge-
meester Machielsen het gelijktijdig ver-
trek van de raadsleden Gielen (vvd),
Joustra (vvd) en De Pater (cda), omdat,
daarmee een belangrijk stuk raadserva-
ring en kennis verloren ging. Vernieu-
wing in de raad vond hij een goede
zaak, maar met 1/6 tegelijk werd dat
toch wel wat te intens.

De Pater, die zich om gezondheidsrede-
nen terugtrekt, omschreef Machielsen
als een bekwaam raadslid (ruim 5 jaar),
die streefde naar het harmoniemodel
als weg naar konstruktief handelen, en
dat op basis van zijn geloofsovertuiging
en tolerantie t.a.v. de meningen van an-"
deren.
Ook Joustra (ruim 9 jaar raadslid) moet
zich ondanks zijn grote energie en vele
interesses (veel andere funkties) om
zijn gezondheid terugtrekken.
Machielsen prees Joustra om het met
veel verve vervullen van het voorzitter-
schap van de vvd-fraktie, hoewel dat
de laatste tijd in de oppositie wat moei-
lijker was geworden. Maar Joustra was
konstruktief en relativerend gebleven,

al dreigde af en toe zijn hobby (toneel-
spelen) bij verontwaardiging de boven-
toon te gaan voeren.
Gielen, die zich terugtrekt wegens toe-
nemende dagelijkse werkzaamheden,
kenschetste Machielsen als een raadslid
(ruim 5 jaar) met interessante maar
veelvuldige interrupties, emotioneel
en zakelijk sterk bij het raadswerk be-
trokken, en zich altijd baserend op
vakkennis. Hem wercl veel sukses toe-
gewenst in zijn nieuwe ambt en woon-
plaats.

V.d. Moolen benadrukte de sympathie-
ke manier van presenteren van stand-
punten door De Pater en zijn aandach-

tig luisteren naar die van anderen. Jou-
stra kreeg een pluim voor zijn vasthou-
dendheid en omdat hij nooit boos was
en altijd de zaken van de zonnige zijde
bezag. Gielen kreeg een schouderklop
voor zijn punktualiteit, hoewel zijn
stemverheffing vaak een tikje overdre-
ven waren.

De drie scheidende raadsleden bedank-
ten hun kollega's en de gemeente-ambte-
naren voor de prettige samenwerking,
waarbij Gielen zijn woorden uitdruk-
kmg gaf door het aanbieden van een
schilderstuk van de Noordbuurt. De
Pater speet het geen kado te kunnen
aanbieden, omdat hij uit de partij van

• De afdeling Zandvoort van de vvd
heeft de onlangs 75 jaar geworden mej.
Bep Roozen tot lid van verdienste van
de Zandvoortse tak van de partij be-
noemd. Het hoofdbestuur van de vvd
verleende Bep .Roozen, die een groot
aantal jaren lid van het lokale partijbe-
stuur is geweest, de Thorbecke-legpen-
ning.

• Een onderscheiding van geheel ande-
re aard ontving de Zandvoortse cineast
Thijs Ockersen in Houston (VS) voor
zijn dokumentaire 'Sam Fuller and the
big red one'. De film, die enkele maan-
den geleden door Film-inn Zandvoort
werd vertoond, geeft een beeld van de
amerikaanse regisseur Sam Fuller tij-
dens de opnamen van de krijgsverrich-
tingen van een amerikaanse divisie tij-
dens de tweede wereldoorlog. Ockersen,
die een bronzen trofee kreeg, is inmid-
dels begonnen aan een tweede cineas-
ten-dokumentaire over een amerikaan-
se filmer. De voorlopige titel luidt:
Don Segal, last of the independents.

• De traditionele nieuwjaarsontvangst
van de burgerij en vertegenwoordigers
van organisaties en verenigingen door
het burgemeesters echtpaar Machielsen
is vastgesteld op 2 januari a.s. van 19.00
tot 20.30 uur. De receptie vindt plaats
in het gemeentehuis.

burgerlijke stand

11 december - 17 december 1979

gebogen : Angela Helene, dv. J.
Strengholt en T.M. Meijer ; Dennis Ro-
gier, zv. J. Meijer en R.E.D. Cohen ; Je-
roen, zv. A. Koper en M. Terol ; Sebas-
tiaan, zv. H.H.M.C. Grijns en E.C. van
Heuvel ; Iris dv. P. van Gijzel en I. Over-
steegen.

overleden : Hendrikje Cornelia Wil-
deman, geb. Bergman, oud 72 jaar ; Cor-
nelia Paap1, geb. van der Plas, oud 84
jaar ; Anna Gerritdina van Orden, geb.
van Dijk, oud 93 jaar : Janna Cornelia
Nieuwpoort, oud 52 jaar ; Anna Maria
Kuipers, geb. Ruck, oud 84 jaar : Antje
Dorgelo, geb. Vos, oud 78 jaar.

getrouwd : Jacobus Evert Winkel en
Wilhelmina Catharina Musscher; Gert
Jan Willem de Roode en Anna Louise
Maria Molenaar ; Ronald Bruce Maas en
Marie Louise Terèse Visser.

de kleine luiden kwam, maar hij hoop-
te toch aan zijn opdracht voldaan te
hebben, n.l. de onderlinge relaties van
mensen zodanig te beïnvloeden dat er
een leefbaarder samenle_ving uit voort-
kwam. Joustra tenslotte dacht veel
moeite te hebben met de stilte die na
het drukke raadswerk zou volgen, maar
hoopte zijn eks-kollega's op straat nog
als goede vrienden tegen te kunnen
komen.

eanduoortee hoeranl1

voor verkoop
en service
naar ======

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT



rita reys in jazz corner HET EERSTVOLGENDE NUMMER VAN DE ZANDVOORTSE KOERANT
komt uit op vrijdag 28 december a.s. Op dinsdag 24 december, eerste kerstdag,
verschijnt uiteraard geen editie van ons blad.

( I.M. )

CIRCUITVAN

De medewerkers van het
Circuit van Zandvoort

wensen de Zandvoortse
bevolking

prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1980.

kerkdiensten

Zaterdagmiddag en -avond vonden resp. de officiële en feestelijke opening
plaats van de zandvoortse jazz-sociëteit en jazz-café de 'Sunshine Jazz Corner'
(lidmaatschap f. 75,--, voor echtparen f. 125,--) in de 'Moustache' bar aan de
Burg. Engelbertstraat. 's Middags speelde het Martin Haak Quartet met zang
van José Koning en Fernando Girnao, 's avonds vormde na 'The Power House
Six' het optreden van het 'Trio Pim Jacobs' met zang van Rita Reys het hoog-
tepunt. Voor de pauze werd de zang van the Lady of Jazz enigszins ontsierd
door een slecht funktionerende mikrofoon, maar vooral door luidruchtigen
die zich voornamelijk door het tweede deel van de benaming 'jazz-café' aan-
getrokken voelden. (Rita: gaat u even uitwaaien op de boulevard, als u niet
geïnteresseerd bent. Pim : haal uw neut aan de overkant, als u daarvoor geko-
men bent.) Maar na de pauze wisten gevoelige zang en fijnvingerige muziek
het publiek toch tot groot enthousiasme te brengen.
Afgezien van een optreden in sociëteit Duysterghast, 11 jaar geleden, kende
Rita Reys Zandvoort nog goed van haar tijd in de Carramella-bar, waar zij
17 jaar geleden elk weekend zong. Jazz-minnaars hopen dat het Trio Pim Ja-
cobs en de Lady deze zomer ook de Jazz Behind The Beach manifestatie zul-
len opluisteren.

drie jaar
vrouwen van nu

HERVORMDE KERK
zondag 23 december a.s.:
10.30 uur : dhr. Th.J. Haitjema.
Geen Jeugdkapel
maandag 24 december a.s.:
23.00 uur : kerstnachtdienst, Ds. C.

Mataheru.
dinsdag 25 december/1 e kerstdag :
10.30 uur : Ds. C. Mataheru. «
10.30 uur : Jéugdkapel/bezoek aan

kerkdienst.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 23 december a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
19.00 uur : Drs. B. Boelens - Castricum
dinsdag 25 december/1 e kerstdag :
10.00 uur : Ds. P. van Hall

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 22 december a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering mer orgel

en samenzang,
zondag 23 december a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45suur : eucharistieviering met St.

Caeciliakoor.
maandag 24 december a.s.:
21.00 uur : Kerstviering met jongeren-

koor 'De Toorts'
24.00 uur : Nachtmis met St. Caecilia

koor'
dinsdag 25 december/1 e kerstdag :
10.45"uur: Hoogmis metSt. Caecilia-

koor.
woensdag 26 december/2e kerstdag :
10.45 uur : eucharistieviering met or-

gel en samenzang.

HUGENHOLZ WIL MEER VOETEN-
WERK VAN POLITIE

Hugenholz (vvd) had tijdens de raads-
vergadering van afgelopen dinsdag be-
zwaren tegen de aanschaf van een
tweede auto voor de zandvoortse re-
cherche. De huidige auto wordt zo in-

de zandvoortse recherche moet te
voet achter de misdaad aan, vindt
Hugenholtz

tensief gebruikt, dat men vaak om een
auto verlegen zit. Hugenholz had even-
wel geen toename van het aantal bewe-
gingen bij de recherche kunnen konsta-
teren (wellicht juist door het ontbreken
van een auto) en stelde voor de eigen'
auto's van de politiemannen te gebrui-
ken tegen een km-vergoeding. Een
merkwaardige tegenstrijdigheid met de
door de vvd vaak gevraagde ekstra agen-

ten vanwege de zgn. toegenemende kri-
minaliteit. Daarnaast dacht zij dat de
politie met meer voetenwerk al een
heel eind zou kunnen komen. Meteen
eohtgenoot die twee weken geleden
nog pleitte voor meer parkeerplaatsen
vanwege de toenemende automobili-
sering verdient zij voor deze fraai een-
voudige oplossing de Grand Prix de la
Simplicité. Het idee zou geperfektio-
neerd kunnen worden door de politie-
mensen schoenen met dubbele zolen,
rolplanken, autopeds, springstokken,
vliegende hollanders of eventueel rol-
schaatsen te verstrekken

o Wethouder Aukema kwam dinsdag-
avond eindelijk met het door Hugen-
holz (vvd) langverwachte, verlossende
verhaal over het tijdstip van de aan-
leg van de tv-kabel in Zandvoort. Dat
gebeurt reeds nu in de Noordbuurt, waar
de straten toch al open liggen, en in de
Kostverlorenwijk, waar de burgemees-
ter en een aantal hoge ambtenaren do-
micilie hebben gekozen. De rest van
Zandvoort zal vanaf half januari aan de
kabel gelegd worden, te beginnen met
die delen van het dorp die een sterke
toeristiese funktie hebben (en welke
hebben die sterker dan de grote hotels? ).
Zes weken voor de bekabeling van een
wijk zullen er informatiebrochures
verspreid worden, voor het eind van
1980 denkt men het karwei geklaard
te hebben.
Duidelijk werd ook waarom Hugen- •
holz de introduktie van de kabel-tv zo
nauwgezet op de voet gevolgd heeft.
Na de uitleg van Aukema kwam zij
n.l. met de vraag of de brochures in de
bejaardentehuizen wat eerder bezorgd
konden worden. Niet, zoals de algemene
hilariteit veronderstelde, omdat de be-
jaarden moeite zouden hebben met
het lezen van de brochure, maar omdat
kabel-tv de nodige besprekingen in de
tehuizen vereiste.

Het sympathieke van de Vereniging
'Vrouwen van Nu' is dat zij naast haar
aktiviteiten op het gebied van ontwik-
keling en ontspanning van haar leden
altijd bereid is steun te verlenen aan
instellingen die zich op maatschappe-
lijk terrein bewegen.

En dan denken we bijvoorbeeld aan
de kienmiddagen die zij organiseerden
ten bate van de plaatselijke dierenbe-
scherming en van het Dr. G.J. Planting-
huis, aan haar medewerking aan een
door de afdeling Kennemerland van
het Wereld Natuurfonds georganiseer-

mevr. kraan-meeth

de modeshow van kunstbont, terwijl
ze in het kader van het Jaar van het
Kind onlangs Nisanthan, een twee en
een half jarig jongetje op Sri Lanka,
het vroegere Ceylon, heeft geadopteerd.
Afgelopen zondag vierde zij in vereni-
gingsgebouw 'De Krocht' haar driejarig
bestaan en de Zandvoortse Operette
Vereniging zette met haar optreden
ekstra luister bij aan deze feestviering.
Voor de pauze bracht zij een selektie
uit operettes van Robert Stolz en het
dames- en herenensemble, solisten en
koor zongen met verve de bekende me-
lodieën. Het was opnieuw Henny Kess-
let die hen met een virtuositeit, een
enthousiasme en een voortvarendheid
die je gewoon niet voor mogelijk houdt
aan de piano begeleidde, dirigeerde en
eigeralijk een kompleet orkest verving.
Ongelooflijk knap ! Hoewel niet in
operettekostuums, iets dat financieel
uiteraard niet te verwezenlijken viel,
was de aanblik van de zangers, uniform
gestoken in zwart-wit, alleszins de
moeite waard. Hetzelfde kan worden
gezegd van hun vokalisties optreden,
waarin Theo Boerrigter, Ineke Groen,
Jo Koeleveld, Wim van der Moolen,
Martha Koper, John Pieterse, Henny
Rees en Jan v.d. Werff zich zowel so-
listies als tesamen met ensemble of
koor lieten horen. Na de pauze volgde
een selektie uit 'Der Vogelhandler' van

Carl Zeiler, met als gast Alex de Mari
in de titelrol. Gezien de reakties uit de
zaal belooft de opvoering van deze ope-
rette op 11 februari a.s. in de Haarlem-
se Stadsschouwburg een groot sukses
te worden. Mevrouw Buursema, de
voorzitster van 'Vrouwen van Nu' ver-
scheen na afloop op het toneel met
een enorme mand vol bloemen voor
de medewerkenden onder wie uiter-
aard regisseur Rudi Vogler en dirigent
Henri ter Voort. Maar er waren nog
meer die zij in de bloemetjes zette, na-
melijk de dames die zich iedere keer
opnieuw beijveren om de onder hen
vallende aktiviteiten naar wens te la-
ten verlopen.. Dat omgekeerd de le-
den de inzet van de bestuursleden naar
waarde weten te schatten bleek uit een
toespraak van mevrouw Ojevaar die
haar woorden vergezeld deed gaan van
kadootjes en bloemen voor ieder van
hen.

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 22 en zondag 23 december:
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel-
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526-
6495.
dinsdag 25 december - 1e kerstdag en
woensdag 26 december - 2e kerstdag :
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede, tel. 023-286637.
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o V..d. Moolen bepleitte de instelling
van een kulturele raad in navolging van
de reeds bestaande en veel geprezen
sportraad. Die kulturele raad zou om
te beginnen eveneens een inventarisa-
tie kunnen maken van de kultureel ge-
richte instellingen in Zandvoort, en zo-
doende bij kunnen dragen aan de vor-
ming van een beeld van wat er op dat
gebied in Zandvoort zo al gaande is.

Ten bate van Unicef Nederland ontwierp Emmy van Vrijberghe de Co-
ningh een achttal kerst- en nieuwjaarskaarten, voorstellende pittoreske
plekjes in het oude Zandvoort. Stuk voor stuk juweeltjes, om te bezit-
ten, om te versturen, maar ook om het uisterst belangrijke werk van Uni-
cefte steunen. De prijs van een pakje van acht kaarten bedraagt f. 5,- en
ze zijn verkrijgbaar in het Cultureel Centrum.



Giuilietta van de geesten van Frederico
Fellini wordt morgenavond door Film-
inn Zandvoort vertoond in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. De
voorstelling, die kosteloos toegankelijk
is, begint om 9 uur.

Giulietta is een 45-jarige vrouw, die na
23 jaar huwelijk ontdekt, dat haar man
haar ontrouw is.
De schok van de ontrouw doet haar
afstand nemen van haar omgeving. Om-
.dat zij streng is opgevoed, jong haar
eerste liefde trouwde en haar leven ge-
makkelijk en vanzelfsprekend verliep,
zakt de grond onder haar voeten weg.
In deze krisisperiode.worstelt Giuilet-
ta met wat er in haar aan herinneringen,
angsten, wensen, begeerten en dromen
rondwoelt.
Giuiletta ontdekt de gevangene van haar
illusies te zijn van haar 'geesten'. Zij er-
kent het gevaar daaraan volledig over-
geleverd te worden. Giuiletta is als de
film eindigt alleen. Zij heeft zichzelf
ecjiter ontdekt. Voor haar begint nu
het leven, dat zij onbevangen en vol-
wassen tegemoet treedt.

omroepers

nieuws
kort & klein

• Op woensdag 2e kerstdag draait in
de jongerensociëteit 'De Nachtuil' de
film 'The war came' van regisseur Pe-
ter Watkins. Aanvangstijden 15.00 en
20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
f. 2,00. Jeugd beneden de 16 jaar
wordt niet toegelaten.

* Amnesty l nternational voert tot en
met januari a.s. een aktie tegen de
schending van de mensenrechten in
de Sovjet Unie. In de aktie staan cen-
traal de vrijlating van alle gewetensbe-
zwaarden, beëindiging van misbruik
van de psychiatrie en de systematiese
ondervoeding van gevangenen in de
werkkampen. De werkgroep Zandvoort
van Amnesty heeft op de gemeente,
verenigingen en artsen een beroep ge-
daan een aktieve bijdrage aan deze doel-
stellingen te verlenen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Ophalen Huisvuil
In de Kerstweek wordt huisvuil UITSLUITEND
opgehaald op donderdag (27 december) en vrijdag
(28 december).
In de Nieuwjaarsweek wordt eveneens huisvuil
UITSLUITEND op donderdag (3 januari) en
vrijdag (4 januari) opgehaald.

de directeur, Ing. N. wertheim.

gemeerde
zandvoorf

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevol-
ge artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening ter openbare kennis, dat de
gemeenteraad bij besluit van 18 december 1979
op grond van artikel 21 van deze wet heeft
verklaard, dat woor de Natuurgebieden een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening,
waarop met rode omlijning het gebied is
aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecreta-
rie (bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening) ter inzage.

Zandvoort, 18 december 1979.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V

J.G. ANDERSON
arts

afwezig tot 7 januari
Waarneming tel. 20 SS.

P.A.H. WDNANDS
tandarts -

AFWEZIG vanaf vrijdag 21
december t/m vrijdag 4 ja-
nuari.
Dringende spoedgevallen
85 48. 's Avonds en in het
weekend 023-31 32 33.

Gevraagd : HULP in de
HUISHOUDING
voor 3 uur op dinsdag en
donderdag. Mevr. Zwaans-
wijk, Mr. Troelstrastraat 31,
tel. 60 68.

Hondenkapsalon RENÉE

voor het vakkundig
• Knippen
• Scheren
• Plukken
i Oor- en nagelverzorging
Hondenspecialisten sinds

1955
Voor afspraken uitsluitend
tel. 5626 na 19.00 uur.

Verhuur - Inrichting
"DE WITTE ZWAAN"

1948 - 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 4365

"De .Boet" winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw inlijstwerk
Verkoop van reprodukties

Veilinggebouw
"DE WITTE ZWAAN"

Unieke prenten
van ons dorp
uit de vorige

eeuw

de boet
Winkelcentrum

nw.nrd.

Tel. 56 55

STEEDS D R U K IC E R
DE DRUKKER
Van vandaag en morgen
VA.M DEURSEND RU K
Voor at uw familie- en
HAHDE4.SDRUKWERK

Voor elk f eest of partij
dat verhuren wij

tafels, stoelen, glaswerk,
porselein, bestekken,' kap-
stokken, huisbars. enz.

Fa. Waterdrinker, Dorps-
plain 2,2164/3713. tel. na
18.00 uur tel. 6658.

voor IN- en VERKOOP ge-
braikte artikelen-zijn wij
dagelijks open van 9.00 tot
18.00 uur. zaterdag geopend
tot 13.00 uur. ' .
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein
2, tel. 2164/3713. tel. na.
18.00 uur 6658

ALS U ER AAN DENKT HET MET UW VAKANTIE 1980 WAT

VERDEROP TE WILLEN ZOEKEN

Wij hebben voor U een aantal geweldige arrangementen, b.v.:

18-daagse rondreis MEXICO f. 3.395,00
18-daagse hotelreis MEXICO - 1.899,00

17-dagen Indonesië-Singapore - 2.990,00

19-dagen Japan-Hong Kong-Filipijnen-Thailand rondreis... - 4.790,00

23-dagen China en Japan - 6.095,00

of b.v. :
Canada ~ Noord- of Zuid Amerika - Florida - Hawai - Bahama's -
Kenia - Nairobi - enz. enz. enz.

15-dagen gewoon naar Spanje
Mallorca - Ibiza
Italië - Oostenrijk - Joegoslavië - Rusland
is natuurlijk ook erg prettig.

INFORMEERT U NADER BIJ :

Telefoon O 2507- 25 Q7
(Bgna 50 jaar drukker-)

REISBUREAU
KERKMAIM
Grote Kracht 20 - Zandvoort
Tel. 02507 25 &)

Nu startklaar:
wie in de Renault 14 LS

stapt, start en wegrijdt, merkt 't meteen:
dit is een auto met bijzondere
kwaliteiten. Zuinig in ge-
bruik. Met nu extra
power onder de mo-
torkap. Terwijl die
nieuwe soepele,
1360 cc motor in
't opvallend ruime
en komfortabele
interieur nauwelijks
hoorbaar is. Perfekte
isolatie! De Renault 14 LS
is een kompleet uitgeruste
wagen. Eén pittige, wendbare
stadsauto. Maar ook een rustige, zuinige reiswagen
voor de lange afstand.

RENAULTAUTO'S M ET IQ.

Autobedrijven

RINKO
Oranjestraat 2-12, 2042 GS Zandvoort

Telefoon 02507-2424

Bij ons staat de
Renault 14 LS nu

startklaar. B oven -
dien is het voor het
eind van heijaar
belastingtechnisch
geen onverstandige
beslissing om in

een nieuwe auto te
rijden. Stap nu in de
Renault 14 LS.
Want als u het niet

doet, doet een ander 't
wel.

Kies Renault. Een goede dealer bij de prijs inbegrepen.

Renault 14 LS/ 16.440,-. Renault 14 vanaf/ 15.260,-
Wijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inkl. BTW.

NOG ENKELE REIMAULTS leverbaar voor
de oude prijs (modellen 1980}



FRANCOFIELEN OPGELET

iedere donderdag vanaf 21.00 uur FRANSE AVOND, gezellig
luisteren naar FRANSE MUZIEK (live), heerlijke franse hapjes
(van het huis) en natuurlijk de franse wijn.
ledere week nieuwe franse wijnen tegen gereduceerde prijzen.

hartelijk welkom inTOURQUOI
Kerkstraat 18 - Zandvoort - tel. 02507-2728

"
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VERSTEEGE
•ft- ttocetDleltrbttrfjf

*altestraat 16 • Zmbbooct

02507-4498

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

Installatie bureau
OROENEIIEIN B.V.

STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE- EN GEZINSVOORLICHTING
ZANDVOORT

Met genoegen biedt de Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlich-
ting hierbij haar programma aan voor de periode januari t/m april 1980.

KOKEN

Deze cursus wordt gegeven in Hotel Interlaken, v. Speykstraat 20.
Chinees / indisch eventueel vegetarisch koken.
8 lessen voor f. 40,-- plus f. 25,- ingrediënten.
Op maandagavond o.l.v. mw. Veldkamp. Aanvang 14 januari 1980.

NAAIEN

12 lessen voor f. 60,-.
Op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. Mw. Deesker.
Op dinsdagochtend, woensdagochtend en -avond, donderdagmiddag en -avond, o.l.
v. mw. Ovaa.
Aanvang resp. 14,15,16,17 januari 1980.

BEZIG zijn met de NATUUR binnen en buitenshuis

8 lessen voor f. 40,--.
O.l.v. Mevr. Hillenius. Aanvang in de maand maart.

MENSENDIECK / GYMNASTIEK

8 lessen voor f. 40,--.
Op dinsdagmiddag o.l.v. mw. Smeets.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen.
Aanvang 15 januari 1980.

SCHILDEREN in HindelopenstiU
8 lessen voor f. 40,- o.l.v. mevr. Middelkoop.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij een minimum deelname van 12 perso-
nen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10, behalve de kooklessen.
Lestijden : 's morgens van 9.00 -11.30 uur

's middags van 13.30 -16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur.

AANMELDEN : op 7, 8, 9 januari 1980 's avonds van 19.00 - 20.00 uur aan het
kantoor Tolweg 10, telefoon 26 83 of 40 26.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

geen

koerant 71 -i c
ontvangen? *- ' J **

TEL.02507 8484^

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 fa.fl.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT -, CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

H. W. COSTER B.V.
Makelaar o.g.

M
UdNBM
üdMCC,

Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor-aan of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis wonmglijst op aanvraag beschikbaar

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Informatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaan 365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2-12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor -
kleine en grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

VOOR EEN ZEER GEZELLIGE
KERST

NAAR HÉT ADRES

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Kindertelefoon

van 16.00 tot 20.00 uur
020-224455
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Orgaan der Oemeente Zandyoort - O F F I C I E E L E B A D C O U R A N T met Badgastenlijst
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVO ORTSCHE COURANT", DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen
voor Zandvoort per jaar
buiten Zand voor t, ,per jaar
Afzonderlijke nummers

ƒ 2.50
3.50
0.10

Uitgave (*ertenbach's Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van l—6 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ O 30

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededeclingen op de eerste pagina, p. regel ƒ O 60

Bureau: Achterweg l = Telefoon 135

i Belangrijke Mededeeling
Wij berichten aan onze geachte

bezoekers (sters)t dat ons theater

H O L L A N D I A B I O S C O O P

Deze week GESLOTEN is
voor het inrichten van een

Sprekende Film Installatie
ZATERDAG 14 JUNI

HEROPENING
van het theater

ALS OPENINGSFILM

THE BROADWAY MELODY
Spreken - Zingen - IVlusiceeren

Volksdrogisterij K* v«. d* Poorten
SPOORSTRAAT 24

Zuivere Ameri-
kaansche PetroleumAFSLAG 12 CENT

Luxe Auto-Verhuur- eh
Taxi-Onderneming ••'
RINKOGARAGE
Tel. 224 - ORANJESTRAAT 2

Filiaal Burgemeester Engelbertsstraat

Wij hebben voor U beschikbaar:
CHANDLER (open dak) FIAT -Limoslnö

STUDEBAKER Conduite Separè
6-7 Persoons FORD TAXl'

Nieuwe wagens. Uiterst lage tarieven!
Baadt U veel???
Per man ent-Wave is onmisbaar

voor U l
Het vertrouwde Adres ook voor
\Vatergolf - Ondulation - Knippen
Manicure .— Massage •— etc. is bij

MAÏSON „GERRITS"
ZEESTRAAT 30 - TELEF. 348

DAMES- EN HEERENKAPPER

Grootste uitgave en verspreiding in Zandvoort

Als aanloop voor de
sprong naar de jaren '80
besluit de Zandvoortse
Koerant het matte de-
cennium '70 met een
beeld van een halve
eeuw geleden. Ook in
Zandvoort werd toen
de film sprekend, 21/2
ons rookvleesch kostte
321J2 cent en adver-
teerders waren nog
verzekerd. ,

KANTOOR ZANDVOORT
Geopend dagelijks (behalve Zaterdag) van 2-5 uur

Woensdag- en Zaterdagavond van 6.30-7.30 uur

RENTES - PER DAG BEREKEND

Automatische belastingbetaling

Vraagt inlichtingen ten kantore:

TRAMSTRAAT 5

Publieke verkooping. In „Zomerlust/ zijn ver-
kocht perceel Kostverlorenstraat 54. Hoogste bieder de
heer Dijkstra, afgemijnd door den heer J. W. Gosen
op f 6625..— No. 54a hoogste bod f 3500 afge-
mijnd door den heer Luitink. No. 56. Hoogste bieder
de heer Citroen f 6100.—. Afgemijnd door den heer
Luitink op f 6102

Waar is het
Alleen op de

mooi

Het Nieuwe Jaar
brengt Nieuwe Prijzen

ALBERT HEIJN gaat als steeds •
de Concurrentie voor en brengt
als eerste in 1930.

Een enorme Prijsverlagin
Van levensmiddelen Koffie enz,

Uitdrukkelijk maken wij U erop attent, If
dat ondanks deze prijsverlaging de jjf
voortreffelijke s a m e n s t e l l i n g onzer
koffie onveranderd is gehandhaafd.

Overtuigt U hiervan persoonlijk. gl

wiinrannnimniiininiiiniiiHiuüBiiiHHnBBfliiiiiiiniiiniüiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiii

ONZE ALGEMEEN E BEKENDE
ZEER FIJNE KOFFIESOORTEN

noteeren wij thans in de prijzen
32% - 371$ - 45 - 50 - 57^ en

623^ et. per ̂  pond
LOSSE KOFFIE per % pond vanaf 25.

Groene Erwten, .
Bruine Boonen, .
Spliterwten, . c.
Prima Tarwebloem
Grove Gort, . .
Schijfjes Appelen «
Califormsche Peren
Sultana Rozijnen .

3 pond voor 25
2 „ „ 25
2 „ „ 2 5
3 .. „ 2 5

per pond 10
„ 36
„ -38
.. 18

A- H. Bak- en Braadvet per pd pak 38
l Zuiver 'Rundvet . . . „ , , 3 4
i Lucifers 4 pak v. 25
| Zwaar gem. Kippenvoer 4 pd. v. 25
l Huishoudzeep . . . . 6 st. v. 21
| Zeeppoeder 3 pak v. 25
l 1ste Kwaliteit Room boter p. pnd116
| Heerlijk Rookvleesch per % pond 32>£
| Reuze Ontbijtkoeken per stuk 22%
| Bitterkoekjes, . . . perX pnd 32>£
| Biscuit „Zaansche Molen" p.% p. 16
fWegens wettelijke bepaling 'smiddagsf
l van half 2 tot 3 uur gesloten.

A L B E R T HE
ZANDVOORT - KERKSTRAAT 30

R. 4. TELEFOON 62.
HOFLEVERANCIER

DrogisterijLBiaaÉoer
Haltestr. 36 - Tel. 192

Speciaal adres voor:
Buikbanden,

Elastieken Kousen,
Breukbanden,

Rechthouders enz.
Verplegings artikelen
Leverancier van Ziekenzorg

en
Zandvoortsch Ziekenfonds.

Gratis Ongevallenverzekering voor Adverteerders. Uitkeeringen f 300.- bij overlijden; f 800.- Levenslange ongeschiktheid; f375- Verl iesvan
hand of voet; f 175— verlies van een oog; f 70.— verlies van rechterduim of rechter wijsvinger; f 50 linkerduim of linker wijsvinger; f 15 verlies van
andere vmgei. - Alles volgens de bepalingen in blad No. 17 d d. 13 Sept. 1930 - Gegarandeerd door de Brand Maatschappij van 1790 te Amsterdam.

BEWAAR DIT NUMMER! HET HEEFT
Leest hiervoor het artikel over onze Reclameweek op achterpagina van dit blad.



eringvan rode kruis
en waar feest

DINSDAG, NIEUWJAARSDAG, VERSCHIJNT ER GEEN
KOERANT. HET EERSTVOLGENDE NUMMER KOMT
UIT OP VRIJDAG 4 JANUARI 1980 '

Zowel de kolonneleden als de welfare-
werksters van het nederlandse rode
kruis afd. Zandvoort hebben weer ber-
gen werk verzet om de jaarlijkse kerst-
viering tot een waar feest te maken.

Ruim honderd patiënten beleefden
vorige week donderdag een paar koste-
hjke uren in de met dennengroen ver-
sierde Calvijnzaal van de gereformeer-
de kerk, waar na een welkomstwoord
van voorzitter Mulder de sekretaresse
van de kolonne, mevrouw Bosman,
vertelde wie er allemaal aan het pro-

rnevr. kraan-meeth

gramma zouden meewerken. Dat was
o a. pastoor Voets, en het was een
goede gedachte geweest om juist hem.
die vertrouwd is met het verleden van
het roomskatholieke deel van de plaat-
selijke bevolking, te vragen een kerst-
verhaal te vertellen. De overwegend
geboren en getogen zandvoorters leef-
den intens mee met de avonturen van
de knikkende kerstengel die pastoor

l'Ami m 1851 kreeg op zijn bedeltocht
om de kerk (een wel wat weidse naam
voor de twee armelijke huisjes bij de
kousepaal) wat op te knappen. Een
vijf en zeventig centimeter hoog, log
en lelijk beeld, waarmee hij van Haar-
lem af door de duinen moest zeulen.
Hierna voerden de welpen van .The
Buffalo's' onder leiding van Yvonne
Roosendaal een kerstsp'el op over een
nieuw sterretje dat vergat te schijnen.
Een leuk gegeven en verder mogen ze
van ons de wet aanvullen met 'een pad-
vinder is vindingrijk', want je moet er
maar op komen om een bos voor te
stellen door een aantal welpen een
paar takken omhoog te laten houden.
Een aardig intermezzo was het uitrei-
ken door welfarevrijwilligsters van
door hen zelf gemaakte kandelaars met
bijpassende kaars. Het moet een enorm
werk geweest zijn en het verwonderde
ons dan ook niet dat ze daar in mei al
aan begonnen zijn.
Mevrouw Wijnbeek-v.d.Molen verzorg-
de aan de piano de achtergrondmuziek,
uiteraard bestaande uit kerstliederen,
terwijl ze ook de samenzang begeleid-

de. Niet op het programma vermeld en
daarom des te verrassender was het op-
treden van Maneke Hoekema-Wijnbeek
die op de dwarsfluit een bijzonder
mooie vertolking gaf van 'Cantabile'
van Vivaldi, gevolgd door 'Siciliana'
van Von Gluck. Daarna bracht ze nog
een paar kerstliederen ten gehore. Ma-
rieke Hoekema beoefent het spelen op
de dwarsfluit zuiver als hobby, maar
dat zij daarmee een heel eind gekomen
is blijkt wel uit het feit dat ze deel uit
maakt van het Haarlems Amateur Sym-
fonie Orkest, hier bekend door de kon-
serten in de hervormde kerk.
Aan het slot van deze sfeervolle bij-
eenkomst dankte mevrouw Bosman
iedereen die, op welke wijze dan ook,
had bijgedragen tot het welslagen er-
van. Het deed goed te horen dat de
rode kruis-vrijwilligers(sters) zelf zo'n
plezier beleefd hadden aan de voorbe-
reiding. De verzorgde fruitbakjes die
de patiënten na afloop mee kregen
bewezen dat dit niet alleen met plezier
maar ook met toewijding was gebeurd.

rond chicane
Komt de nieuwe bocht in het circuit
er nu wel of niet ?
Die vraag is opnieuw aktueel geworden
na de jongste ontwikkelingen rond het
omstreden projekt.
Twee weken geleden besloten gedepu-
teerde staten geen vergunning af te ge-
ven voor de aanleg van een knik in de
baan op grond van de door de direktie
van waterstaat vastgestelde ekstra la-
_waaroverlast voor de woonomgeving
van de racebaan. Toestemming van het
provinciebestuur is nodig omdat voor
het circuitgebied een voorbereidingy-
besluit geldt dat er voor moet waken
dat er geen ongewenste ontwikkelin-
gen in de duinen plaatsvinden geduren-
de de tijd dat er een nieuw bestem-
mingsplan in de maak is. Voorberei-
dingsbesluiten zijn slechts een jaar van
kracht, maar kunnen, indien een nieuw
bestemmingsplan nog niet gereed is,
van jaar tot jaar worden verlengd.
Vorige week dinsdag stemde de gemeen-
teraad van Zandvoort enkele uren voor
de afloop van het voorbereidingsbesluit
van dit jaar in met een verlenging van
twaalf maanden. Het voorbereidings-
besluit treedt echter niet eerder in
werking nadat het in de staatscourant
-meestal enkele dagen na de raadsbe-
slissing- is gepubliceerd. Gedurende
de periode tussen het fiat van de raad
en de mededeling daarvan in het offi-
ciéle orgaan van het rijk wordt het
oude bestemmingsplan weer operatio-
neel. De Cenav .waarschijnlijk getipt
door een gehaaid jurist, sprong direkt
in 'het gat' en vroeg pp basis van het
oude bestemmingsplan toestemming
aan de gemeente om de bocht te mo-
gen aanleggen. Een situatie, waarmee
het gemeentebestuur nooit eerder is
gekonfronteerd en die het kollege on-
getwijfeld heeft verrast.
T/Ve hebben weer iets geleerd'. Je hoort
het burgemeester Machielsen al zeggen.
Het ziet er overigens niet naar uit dat
de Cenav veel zijde zal spinnen bij de-
ze ongetwijfeld gewiekste manoeuvre,
want het wordt onwaarschijnlijk ge-
acht dat de gemeente een vergunning
zal verlenen gedurende de korte pauze
tussen het verstreken en nieuwe voor-
bereidingsbesluit. Eerder kan worden
gedacht aan het aanspannen van een
arob-procedure (beroep tegen een be-
stuursbeslissing) tegen het besluit van
gedeputeerden om geen nieuwe circuit-
bpcht toe te staan. Al was het alleen
maar om aan te tonen de overeenkomst
met de Cenav loyaal na te komen. Maar
het is ook mogelijk dat de gemeente de

dingen die komen gaan gewoon af-
wacht en in het geheel geen initiatie-
ven neemt. Wanneer het door de raad
verlengde voorbereidingsbesluit door
publikatie in de staatscourant kracht
van wet heeft gekregen is het immers
weer een zaak tussen de Cenav en de

provincie. Het zal er dan om gaan of
de Cenav hard kan maken dat de bocht
er moet komen vanwege de veiligheid
en de provincie kan bewijzen dat de
toename van de geluidhinder door de
aanleg van de kromming inderdaad on-
verantwoord is.
Een ding schijnt nu wel vast te staan.
Wanneer de bocht er niet komt sluit
het circuit in 1980 de poorten.
Gaat het toegangshek definitief dioht
De in Parijs gevestigde internationale
race-organisatie heeft in een telegram
laten weten dat de Grand Prix uit het
programma wordt gewipt indien de
bocht niet wordt geeffektueerd. Het
is overigens opmerkelijk dat in het be-
wuste telegram met geen woord wordt
gerept over de veiligheid van de renners.
En daar was het toch allemaal om be-
gonnen.
De chicanes rond de chicane

nieuws
kort & klein

• Gistermiddag is de zender van onze
plaatsgenoot R. de B. in beslag geno-
men door de Radio Controle Dienst.
De zender, bekend onder de naam
Explosion, zond elke zondagochtend
uit op de F.M. band. Het bereik van
de zender was tot voorbij Hillegom.
De door staatssekretaris Smit-Kroes
aangekondigde verscherping van het
opsporingsbeleid zal hier niet geheel
onschuldig aan zijn geweest.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

ZUSTERDIENST
zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31
december a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
2382.

volkskerstzang
zonder sfeer
Een paar dagen voor de kerst werd in
de Van Pagéehal een Volkskerstzang
gehouden, een initiatief dat was voort-
gekomen uit de bevolking, dienende
om uitdrukking te geven aan de gevoe-
lens waarmee het kerstfeest wordt be-
leefd en die van mens tot mens varië-
ren. Zo ongeveer formuleerde burge-
meester Machielsen in zijn welkomst-
woord de bedoeling van deze Volks-
kerstzang.

De van Pagéehal was die avond niet
helemaal bezet, we schatten dat een
kleine twee honderd vijftig zanglusti^
gen aan de oproep van het komité ge-
volg hadden gegeven, waarbij voor de
muziekminnenden onder hen het op-
treden van de Amsterdamse Pbljtie
Muziekkapel en het zangkoor Jubilate
natuurlijk een ekstra stimulans was ge-
weest.
De samenzang werd afgewisseld met
kerstliederen die het koor ten gehore
bracht, het musiceren van de kapel,
het beurtelings lezen van het kerst-
evangelie door mejuffrouw Schram
en de heer Berkenbosch, het voordra-
gen door laatstgenoemde van een ge-
dicht van Gabriel Smit en een slot-
woord door mejuffrouw Schram.
En nu zouden we zo graag willen we-
ten hoe het komt dat deze Volkskerst-
zang op ons persoonlijk niet de minste

(Ingezonden Mededeling )

Met Oud jaar gaan
onze drie casino's
om 18?° uur dicht.

Dan kunnen al onze ruim achthonderd
medewerkers in huiselijke kring het oude

jaar uitluiden en het nieuwe begroeten.
Op l januari zijn onze casino's dan weer

normaal geopend van 2 uur 's middags tot
2 uur 's nachts.

Wij wensen onze gasten heel genoeglijke
dagen toe en veel geluk in 1980.

Holland Casinos
Scheveningen, Valkenburg, Zandvoort

indruk maakte. Wij voelden geen spoor
tje van ontroering, van bezieling of wat
dan ook. Er was geen sfeer. Het was al-
lemaal 'n beetje opgelegd. Mogelijk leent
de Van Pagéehal, ook al is die versierd
met dennegroen, zich niet voor Volks-
kerstzang. Mogelijk zat het hem in het
ontbreken van het orgel. Waarschijn-
lijk komt men met een bezielend woord,
en dat hoeft heus niet van een dominee
of een pastoor te zijn, het volgend jaar
al een heel eind in de goede richting.

NIEUWE TRAININGSKURSUS
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT

Begin 1980 zal er weer een trainings-
kursus gegeven worden van veertien
avonden of middagen voor mensen die
geïnteresseerd zijn in het vrijwilligers-
werk.

Hoewel deze basistrainingen worden
georganiseerd door het Centrum voor
vrijwillige hulpverlening in Zandvoort,
houdt deelneming aan zo'n training
niet in, dat men zich verplicht om daar-
na. aan een of andere vorm van vrijwil-
ligerswerk deel te nemen. Men is hier-
in geheel vrij.

Wat is het doel van de kursus ?
De bedoeling is een aantal vaardigheden
te leren die van pas kunnen komen bij
het voeren van een gesprek. Hierbij kan
gedacht worden aan onder andere :
waarnemen (observeren), luisteren en
reageren, en je duidelijk uitdrukken.
Verder geeft de kursus inzicht in de
eigen manier van luisteren en biedt ze
de deelnemers richtlijnen om die te ver-
beteren.

Hoe is de werkwijze ?
De kursisten leren de vaardigheden
vooral in oefengesprekken. Om de na-
bespreking te vergemakkelijken zullen
bij het oefenen kassetterekorders ge-
bruikt worden.
Het oefenen gebeurt grotendeels in
kleine groepjes.
Soms krijgen de deelnemers vóór een
bijeenkomst een stencil om thuis te
lezen. Daar op kan dan tijdens de bij-
eenkomst worden teruggegrepen. De
kursisten kunnen ook zelf onderwerpen
voor oefengesprekken inbrengen.

Wat wordt van u verwacht ?
Aangezien de bijeenkomsten op elkaar
aansluiten, is het voor de deelnemers
belangrijk om elke keer te komen.
Verder wordt er verwacht, dat iedereen
een aktieve inbreng heeft tijdens de bij-
eenkomsten. Er wordt geen 'les gege-
ven'; men gaat samen met elkaar aan
het werk.

Hoeveel kost het ?
De kosten van de traimngskursus bedra-
gen f. 140,--. Hieruit worden de kosten
betaald van de twee deskundigen die
de training begeleiden en de zaalhuur.
De mogelijkheid bestaat om het kur-
susgeld in termijnen te voldoen.
Voor nadere inlichtingen of aanmelding
kunt u bellen naar de heer B. Huygen,
tel. 3509



familieberichten familieberichten

Op 20 december is na een langdurige ziekte van ons heengegaan onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

BREGTJE DORENSTOUTER
weduwe van Johan Carel Suerink

op de leeftijd van 90 jaar.

Zandvoort, 24 december 1979.
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentie-adres:
Merelstraat 22
7161 HPNeede.

De crematie heeft heden in stilte plaatsgehad.

Uit aller naam :
H.H. Borra

kerkdiensten

'ERVORMDE KERK
andag 30 december a.s.:
0.30 uur: Eerw.heer J. de Vries uit

Heemstede.
maandag 31 december a.s.:
9.00 uur: Ds. C. Mataheru

GEREFORMEERDE KERK
ondag 30 december a.s.:
,0.00 uur : Ds. P. van Hall
9.00 uur : Geen dienst

naandag 31 december 1979:
'9.30 uur : Ds. P. van Hall.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
"aterdag 29 december a.s.:
19.30 uur : eucharistieviering met orgel

en samenzang.
7ondag 30 december a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.

Caecilia koor.

lan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

30

waterstanden

belangrijke ailressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043 Politie
4841 Gemeentesekretarie
7947 Infonnatieburo Vreemdelingen-

verkeer, Schoolplein l
(023) 242212 Garage Flinterman bv,

Zandvoortselaarr365, Bentveld.
Alfa Romeo en Daihatsu
dealerservice

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis,
Schoolplein 3

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat
2 -12, off. RENAULT dealer,
service en verkoop

7550 STICKERS? ALLSTICK, voor
kleine en-grote stickers,
Mr. Troelstrastraat 31

2135 Zandvoortse Koerant bv,
Koninginneweg l, Zandvoort

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevol-
ge artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening ter openbare kennis, dat de
gemeenteraad bij besluiten van 18 december
1979 op grond van artikel 21 van deze wet
heeft verklaard, dat voor:
1. Hogeweg 78, 80, 82
2. Grote Krocht e.a.
bestemmingsplannen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode' omlijning de per-
celen resp. gebieden zijn aangegeven voor een
ieder ter gemeentesecretarie (bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 21 december 1979
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

VERZEKERINGSKANTOOR

A.M. FOLKEES
GASTHUISSTRAAT 4
2042 JP ZANDVOORT

Telefoon 32 83
Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U woeden afgegeven.

ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975

H.W.
02.32
03.09
03.58
04.29
05.04
05.48
06.31
07.10
07.45
08.19

L.W.
10.36
11.12
12.01
12.32
13.06
13.52
14.36
15.14
15.50
16.22

H.W.
14.45
15.22
16.00
16.35
17.16
17.58
18,35
19.13
19.56
20.37

L.W.
22.50
23.26
00.05
00.39
01.20
02.02
02.40
03.22
04.01
04.41

v. d. Werf!
mijn bakker
sinds 1746

Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 2129.

gemeente
zandvoori

bekendmaking
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Ophalen Huisvuil
In de ISlieuwjaarsweek wordt huisvuil
UITSLUITEND op donderdag 3 januari en
vrijdag 4 januari opgehaald.

de directeur, Ing. N. wertheim.

A *zandvoort

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREfo en
ROLGORDUNEN.

T

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

WIJ WENSEN ONZE CLIËNTEN
EEN FLEURIG NIEUWJAAR TOE

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 2060

Uw Talbot dealer: Autobedrijf

Zandvoort
Pakveldstraat21,Tel 02507-2345



woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :

1. de beneden-duplexwoning
NIC. BEETSLAAN 16 ben.
bestaande uit : woonkamer, l slaapka-
mer
Huurprijs f. 114,75 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunnmg voor deze woning aan :
a. alleenstaande
b. 2-persoonshuishoudens

2. de eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT 68
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche.
Huurprijs f. 200,40 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunmng voor deze woning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind
b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 111
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka-
mers, douche, blokverw., lift.
Huurprijs f. 370,75 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woon-
vergunnmg voor deze woning aan :
a. 2-persoonshuishoudens
b. gezinnen.

De toewijzing voor deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereni-
gmg.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het Colle-
ge van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór
WOENSDAG 2 JANUARI 1980 om 12.00
uur 's middags te geschieden aan het kan-
toor van de vereniging onder vermelding
van het lidmaatschapnummer en geboor-
tedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op DONDERDAG 3 JANUAHI1980
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

bureau
CBHÜENESTEIN B.Y.

TE KOOP
AUTO BIANCHI groot
model, 4 deurs Prijs
f 1750,- In goede staat
en uiterlijk mooi
Tel 3485 Zandvoort.

1948 - 1978
30 jaar tandteohnieker
kunstgebitreparatie, etc.

A.RITMAN
Telefoon 4365

"De Boet" Winkelcentrum
nrd. Zandvoort, tel. 5655
Voor al uw mhjstwerk
Verkoop van reprodukties

KAMERLING ONNESSTRAAT 38

TEL.O25O7 8484

Vatfn gillende keukenmeid
naar'n gillende sirene is soms
Ililiiill̂ ^
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Als u het nieuwe jaar vrolijk in de ogen wilt kijken,
kijk dan uit met vuurwerk!

Deze advertentie wordt u aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

STEEDS D R U IC K E R
DE DRUKKER

• Van vandaag en morgen
V A N D E U R S E N D R U K
V/oor al uw familie- en
HANDELSDRUKWERK
SCHOOLSTRAAT 2
Telefoon O 2507-25 07
(Bijna 50 Jaar drukker)

VERSTEE6E
-Jf ttsertBlrferteWjf

fcsltrttraat 18 • Zmbbcott
02307-4499

H. W. COSTER B.V.
Makelaar 0.9.

sa
UdMSM
UdtfCC,

Burg Engelbectsstraat T1 Zandvoort Telefoon 5531

Vooraan of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Gratis womnglijst op aanvraag beschikbaar

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
Binnen l a 2 dagen terug.

"ONE HOUR CLEANING SERVICE"
stomerij
Haltestraat 39 - tel. 02507-2810

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11,,Zandvoort )

Verbindingsweg 38 Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Unieke prenten
van ons dorp
uit de vorige

eeuw

de boet
Winkelcentrum

• nw.nrd.

Tel. 56 55

U belt....
Wij komen!

restaurants

Vtsrostaurant

\Hetffhdejatargeopend
J> TELEFOON

/02507-2824
Rtserutrrtydigtnttafèl

VOOR INLICHTINGEN
BEL
2 1 3 5

HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT

y\^
chinees-indisch restaurant

zeestraat 55 - telefoon 4881



nieuuujaarsuuen
__ l l )̂U

eanduoorbe hoeran}*
vnjdag
28 december
1979

BAKELS B.V. veel plezier in 1980

(sinds 1874)

KERKSTRAAT 29-31
TEL. 2513

wenst kliënten
een voorspoedig nieuwjaar

casino
royaal

BESTE WENSEN
VOOR 1980

VAN

Grote Krocht 29 Zandvoort
Tel. 02507-6957

ECHTE BAKKER

BALK
Hogeweg28 - Telefoon 29 89

wenst klienten,
vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

&
WONINGINRICHTING
sinds 1923
Haltestraat 27 - 29
Tel. 2596

wenst
geachte kliënten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar

MAKELAARSKANTOOR O.G.

H. W. COSTER..
wenst
vrienden en klienten
een
voorspoedig nieuwjaar

UdNSM
IxJMCCl

mode
laccessoiresi
\andam

KERKSTRAAT 3
wenst iedereen een goed
1980

Groentehandel
JDRAIJER
Van Ostadestraat 9

wenst klienten, vrienden en kennissen
een voorspoedig 1980

BLOEMENMAGAZIJN

ERICA
wenst
iedereen
een fijn
1980

GROTE KROCHT
24
Tel. 2301

KEUR EN ZOOI
zandvoort / heemstede
wij wensen u allen
voorspoedige 80-er jaren

H. P.
VOLVO - DEALER

Brederodestraat 6 - 10
en

FORD - DEALER
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt)

wenst allen een voorspoedig 1980

OROENHTEiN
wenst iedereen veel geluk in 1980

WIJ

WENSEN

ALLE MENSEN

EEN GELUKKIG 1980

PARFUMERIE

WENST EEN IEDER IN ALLE
OPZICHTEN

een voorspoedig 1980

„De KAASHOEK"
Haltestraat 38 Tel. 02507 - 5000
Exclusief m binnen- en buitenlandse kaas
wenst khenten en vrienden een

voorspoedig 1980

KEESMAN's Schilderbedrijf
Jan Steenstraat l - telefoon 2425

wenst klienten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

LUITEN B.

SPECIAALZAAK: VOOR
HERENMODE** HERENKLEDING

KERKSTR20 TEL:3136

WIJ WENSEN

ALLE CLIENTÈLE, VRIENDEN
EN BEKENDEN

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WINKELCENTRUM NW .NOORD

CDA
voor uw welzijn
ook in 1980

van DEURSEN wijnhandel
Kerkstraat 12a

wenst iedereen een goed 1980

Reisbureau

POELIER

S.A.DE DOOD
Haltestraat 34 Zandvoort

wenst
iedereen
een

GELUKKIG
NIEUWJAAR

KERKMAH
Grote Krocht 20, tel 2560
Zandvoort

WENST
U
EEN
GOEDE REIS

DOOR 1980

kantoor- boekhandel sigarenmagazijn

„De KROCHT"

wenst iedereen een goed 1980

WENST

IEDEREEN EEN GOED

1980

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Marisstraat 13a - telefoon 5186
Zandvoort

wenst
clientèle, vrienden en bekenden

EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

KEURSLAGER
Schoolstraat 3 - Zandvoort

WENST AL ZIJN KLIENTEN EN KENNISSEN EEN VOORSPOEDIG 1980
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Bouwbond N.V.V. afd. Zandvoort
wenst alle leden en Federatievrienden

een
VOORSPOEDIG 1980

Drukkerij
OUCftav
ACHTERWEG 1
tel. 6581

wenst iedereen
een goed

1980
toe

BROOD- en BANKETBAKKER

Potgieterstraat 24
tel. 2865

wenst kliënten, vrienden
en bekenden eeh
voorspoedig nieuwjaar

A.POOL
Haarlemmerstraat 13 d - tel. 2569

Verhuur van garageboxen, opslag en
bedrijfsruimte

WENST al zijn kliënten een voorspoedig
NIEUWJAAR

J. Portegies - Schoenservice

Kerkstraat 32 telefoon 2234

wenst kliëntèle en vrienden
een voorspoedig 1980

Wat kun je de mensen in ons dorp
beter toewensen dan een menswaardig
bestaan in 1980 en daarvoor zullen
we ons ook in het komende jaar
sterk maken.

Partij van de Arbeid, afd. Zandvoort

Autobedrijf

riiiko
Oranjestraat 2-12

en Fam. Jongsma

wenst kliénten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

FAM. JAN TERMES

wenst iedereen een goede gezondheid
en een voorspoedig nieuwjaar

bloemsierkunst

en zoon
kerkstraat 38
tel. 21 1 5

wenst
bekenden en kliënten
het
allerbeste toe
in
1980

Versteege's
Ijzerhandel
Pakveldstraat 19
Uzerwaren - gereedschappen
SKIL - SPECIALIST

wenst kliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

Tweewieler-specialist

VERSTEEGE B.V.
HALTESTRAAT 18
TELEFOON 4499

Wenst
al zijn kliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1980

vvdDe
afdeling Zandvoort - Bentveld
WENST U IN 1980
een zo groot mogelijke vrijheid toe
in geestelijk, materieel en staatkundig
opzicht, ongeacht uw geestelijke
overtuiging, huidskleur, ras, nationaliteit,
sexuele geaardheid, geslacht of
maatschappelijke positie en geestelijke
vrijheid bij uw uitingen in woord,
geschrift en gedrag.

iwasuiiiekl
HALTESTRAAT 63b

wasserette - chemisch reinigen
en lakenpakketten

WENST
IEDER EEN

VOORSPOEDIG
1980

BROOD- en BANKETBAKKER

v. d. Werff
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum nw. noord

wenst vrienden,
kliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

IJZERHANDEL

Zandvoort BV

Drukkerij
van Petegem B.V.
KERKPAD 6
wenst
kliënten en vrienden
een
voorspoedig
nieuwjaar

opticien A. O. Slinger
Grote Krocht 20 a - Telefoon 43 95

wenst zijn kliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1980

LOODGIETERSBEDRIJF

BV.

Wilhelminaweg 20 - Telefoon 26 30

Wenst zijn vrienden en kliënten
een

VOORSPOEDIG 1980

TOPSLAGERIJ

Vreeburg
Haltestraat 54

wenst cliënten een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

STICHTING

VRIENDEN
VAN HET CIRCUIT

wenst
kliënten en vrienden

een
voorspoedig nieuwjaar

sportvereniging
THE ZANDVOORT BOYS

wenst leden, donateurs en adverteerders
een gelukkig en voorspoedig 1980

Bestuur en kommissies van

ZANDVOORTMEELTWEN
wensen leden, supporters en begunstigers

een suksesvol 1980

veel geluk

Taxi Centrale
Zandvoort
2600

Tel. 02507 - 2600
Dag- en nachtservice

DIREKTIE en PERSONEEL
WENST IEDEREEN

EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst u allen
een voorspoedig
1980

vereniging
Vrouwen Van Nu

wenst iedereen een
voorspoedig

1980

Tel.: 3922-5590-2651

Het bestuur van ZANDVOORTMEEUWEN
afd. HANDBAL

wenst leden, vrienden en bekenden
een voorspoedig en sportief 1980

ZANDVOORTSE

OPERETTEVERENIGING

wenst alle leden en donateurs een gelukkig
1980

ZANDVOORTSE REDDINGBRIGADE

wenst al haar leden een gelukkig
en voorspoedig 1980
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